
Inteligentní obojek proti štěkání

REEDOG Q20
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PROSÍM TENTO UŽITEČNÝ NÁVOD

Obsah balení:
● Protištěkací obojek
● Nylonový obojek
● Testovací výbojka
● Krátké / dlouhé kontaktní body
● Krátké / dlouhé silikonové nástavce
● USB nabíjecí kabel
● Manuál



VAROVÁNÍ
Není určeno pro agresivní psy. Nepoužívejte tento výrobek, pokud je váš pes agresivní
nebo pokud má váš pes sklony k agresivnímu chování. Pokud si nejste jisti, zda je tento
výrobek pro vašeho psa vhodný, poraďte se s veterinárním lékařem nebo certifikovaným
trenérem.
- Pro použití u psů starších 6 měsíců a vážících více než 8 kg.
- NEPOUŽÍVEJTE, pokud je/jsou pes nebo obojek mokrý.
- Váš pes by neměl při stimulaci kňučet ani panikařit. Pokud k tomu dojde, je úroveň
stimulace příliš vysoká a je třeba se vrátit na předchozí úroveň a proces opakovat.
- NENABÍJEJTE zařízení v blízkosti hořlavých látek.
- Nejedná se o hračku, není určena k použití u dětí. Pouze pro použití se psy. Měl by být
obsluhován pouze zodpovědnou dospělou osobou.

UPOZORNĚNÍ

Pro výcvik na vodítku - Nepřipojujte vodítko k obojku proti štěkání. Kromě obojku proti
štěkání používejte i běžný obojek. Přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v tomto
návodu. Správné nasazení obojku je důležité. Příliš dlouho nošený obojek nebo příliš
těsně nasazený na krku psa může způsobit poškození kůže. Od zarudnutí až po
proleženiny; tento stav je běžně znám jako proleženiny.
- Nenechávejte obojek na psovi déle než 12 hodin denně.
- Pokud je to možné, obojek na krku psa každé 1 až 2 hodiny znovu nasaďte.
- Zkontrolujte přiléhavost, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů
v této příručce.
- K elektronickému obojku nikdy nepřipojujte vodítko, způsobilo by nadměrný tlak na
kontakty.
- Každý týden omyjte oblast krku psa a kontakty obojku vlhkým hadříkem.
- Denně prohlížejte oblast kontaktů, zda se na ní neobjevují známky vyrážky nebo
bolesti.
- Pokud se objeví vyrážka nebo vřed, přestaňte obojek používat, dokud se kůže nezahojí.
Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterinárního lékaře.
- Tento výrobek je dodáván s vodivými silikonovými kryty, před nasazením přijímače na
psa se ujistěte, že jsou nasazeny na kontaktních bodech, a každou hodinu zkontrolujte
přítomnost silikonového krytu.
Tyto kroky pomohou udržet vašeho psa v bezpečí a pohodlí. Někteří psi jsou citliví na
kontaktní tlak. Po nějaké době můžete zjistit, že váš pes obojek velmi dobře snáší. V
takovém případě můžete některá z těchto opatření zmírnit. Je důležité pokračovat v
každodenních kontrolách kontaktní oblasti. Pokud zjistíte zarudnutí nebo vředy, přestaňte
obojek používat, dokud se kůže zcela nezahojí.



Varování před dobíjecí lithium-iontovou baterií:
- Nevyndavejte přihrádku na baterie.
- Výrobek obsahuje nevyměnitelnou baterii. Pokud dojde k odkrytí nebo vyjmutí
baterie, zajistěte její řádnou likvidaci v souladu s místními předpisy o nakládání s
odpady.
- Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat.
- Zajistěte, aby byl výrobek s bateriemi řádně zlikvidován v souladu s místními
předpisy o odpadech.
- Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo k jejich umístění
do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie by měly být před použitím nabité. Nabíjejte pouze pomocí určené
nabíječky.
- Neskladujte výrobek s baterií při teplotě vyšší než 60 °C/140 °F.

NABÍJENÍ
- Pruh baterie stále bliká , zařízení se nabíjí
- Sloupec baterie svítí trvale , zařízení je plně nabité

Pokud obojek nepřetržitě vydává pípavý tón, zařízení se nabíjí nesprávnou
nabíječkou.

Výrobek můžete nabíjet prostřednictvím počítače, powerbanky nebo adaptéru s
výstupním napětím 5V po dobu 2-3 hodin.



1. Zapněte obojek proti štěkání.

Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko po dobu
2 sekund.

Po zapnutí zařízení bude indikátor blikat.

2. Nastavte obojek pro kontrolu štěkání do testovacího režimu, na displeji se
zobrazí číslice 0. Poté napodobte štěkot psa směrem k mikrofonnímu senzoru
umístěnému na zadní straně výrobku.

Stisknutím tlačítka napájení přejděte do
testovacího režimu a před testem se ujistěte, že
číslice ukazuje 0.

Napodobte štěkot směrem k mikrofonnímu
senzoru.



3. Obojek pro kontrolu štěkání reaguje v testovacím režimu:

Při zkoušce korekce impulsu držte zkušební výbojku na kontaktních bodech.

Poznámka:Šestihranný otvor na zkušební výbojce lze použít k připevnění nebo
odepnutí kontaktních bodů z obojku.

4. Vypněte protištěkací obojek:

Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3
sekund.

Indikátor korekce vibrace, nebo impulsu zhasnou
po vypnutí zařízení.

Pokud produkt reaguje výše popsaným způsobem, podařilo se vám
správně nastavit obojek.



NASTAVENÍ OBOJKU

Připevněte nylonový obojek na protištěkací zařízení.
Postupujte podle pokynů A-B-C-D pro navlečení límce.

Poznámky: Pokud máte v balení pásek z TPU, označte si požadovanou délku,
ponechte pár centimetrů navíc (pokud je váš pes ještě mladý a roste nebo na
silnější zimní srst) a přebytek odstřihněte. Utěsněte okraj odříznutého pásku tak,
že jej na několik sekund podržíte nad plamenem.

Nasaďte výrobek na psa
Dbejte na to, aby výrobek těsně přiléhal, ale zároveň byl dostatečně volný, aby
se mezi obojek a krk psa vešel jeden prst.



NASTAVENÍ REŽIMŮ
Následující pokyny vás provedou procesem přepínání režimů.

Zařízení zapněte stisknutím a podržením
tlačítka napájení po dobu 2 sekund.

Po zapnutí zařízení se zobrazí režim vibrace,
nebo impulsu indikátorem režimu. Stisknutím
tlačítka M, přepnete režim.

Zelený indikátor znamená režim:
zvuk + vibrace.

Červený indikátor znamená režim:
zvuk + vibrace + impuls.



LED INDIKÁTOR + DISPLEJ

Bliká: Tón + vibrační režim

Bliká: Zvuk + vibrace + impuls

3 pevné čárky: plná baterie, nebo nabitá a plně nabitá baterie

Pruhy blikají zdola nahoru: Nabito, ale není plně nabito.
Současně bliká 1 čárka: baterie je vybitá.

Nepřetržité pípání, Při nabíjení
Když je zařízení zapnuto a nabíjeno nesprávnou nabíječkou, začne
nepřetržitě pípat.Když je zařízení vypnuto a nabíjeno nesprávnou
nabíječkou, bude po stisknutí tlačítka napájení nepřetržitě pípat.

Úroveň citlivosti. Úroveň 5 je nejcitlivější ,
úroveň 1 je nejméně citlivá. Jedním
stisknutím tlačítka napájení se změní úroveň
citlivosti.

Zapnutý testovací režim. Do testovacího režimu se dostanete stisknutím
tlačítka napájení. Displej zobrazuje číslici 0, když je nastaven na
testovací režim, po dokončení testu nebo neprovedení testu do 5 sekund
se automaticky zobrazí číslice 5.

Zapnutý režim ochrany. Ochranný režim trvá 30 sekund , během kterých
nemůže být spuštěn, aby se zabránilo nadměrnému šoku vašeho zvířete.
Ochranný režim se zruší a číslice se po 30 sekundách automaticky nebo
po stisknutí tlačítka napájení otočí na nastavenou úroveň.



JAK OBOJEK FUNGUJE
Poznámka: K dispozici je 5 úrovní citlivosti, úroveň 1-5, čím vyšší je
zvolená úroveň citlivosti, tím citlivější je obojek na zvuk.

Pokud váš pes štěká i po uplynutí 1 minuty, přejde výrobek k dalšímu kroku.
Automaticky se vrátí ke kroku 1, pokud není výrobek aktivován do 1 minuty.

Zvuk + Vibrace + Impuls

Krok 1: Zvuk 1 + Vibrace + Slabý impuls
Krok 2: Zvuk 1 + Vibrace + Střední velký impuls
Krok 3: Zvuk 3 + Vibrace + Normální impuls
Krok 3: Zvuk 4 + Vibrace + Silný impuls
Krok 5: Zvuk 5 + Vibrace + Silný impuls
Krok 6: Zvuk 6 + Vibrace + Velmi silný impuls

Zvuk + Vibrace

Krok 1: Zvuk 1 + Slabá vibrace
Krok 2: Zvuk 1 + Střední vibrace
Krok 3: Zvuk 3 + Normální vibrace
Krok 3: Zvuk 4 + Silná vibrace
Krok 5: Zvuk 5 + Silná vibrace
Krok 6: Zvuk 6 + Velmi silná vibrace



OTÁZKY A ODPOVĚDI
Otázka: Proč výrobek nefunguje, když pes štěká?
Odpověď: Nejprve se ujistěte, že výrobek těsně přiléhá, ale zároveň je
dostatečně volný, aby se pod něj vešel jeden prst, mezi obojek a krk psa.
Někteří psi mají slabý štěkot, v takovém případě je třeba zvýšit úroveň citlivosti.
Hustá srst v oblasti krku může mít také malou šanci snížit snímání štěkání,
zastřihněte srst v blízkosti místa, kam výrobek umístíte.

Otázka: Proč se výrobek někdy spustí v hlučném prostředí, i když pes
neštěká? Odpověď: Přestože jsme optimalizovali detekci štěkání tak, aby byla
funkční, některé zvuky prostředí mohou mít podobnou frekvenci jako štěkající
pes, což může výrobek potenciálně aktivovat. V takovém případě může snížení
úrovně citlivosti tento problém eliminovat.

Otázka: Mohu výrobek používat, když si v okolí hrají jiní psi?
Odpověď: Psi při hře štěkají a jsou vzrušení, pro pohodlí a bezpečnost vašeho
mazlíčka nedoporučujeme tento výrobek v takovém prostředí používat.

Otázka: Jak poznám, zda mohu tento výrobek pro svého domácího
mazlíčka používat?
Odpověď: Výrobek je určen pro zdravé psy starší 6 měsíců, kteří neváží méně
než 8 kg. Především nelze tento výrobek používat u nezdravých nebo agresivních
psů, a pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek pro vaše zvíře vhodný, poraďte
se se svým veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem.

Otázka: Může tento výrobek zastavit vytí mého psa?
Odpověď: Ne, tento obojek proti štěkání je určen pouze k detekci štěkání.
Nemůže detekovat ani zastavit vytí.

Otázka: Mohu tento výrobek nabíjet jakýmkoli typem nabíječky?
Odpověď: Ne, doporučujeme nabíjet tento výrobek nabíječkou s výstupním
napětím 5 V, protože nabíječka s výstupním napětím 9 V nebo 12 V může
způsobit poškození výrobku. Výrobek automaticky zastaví nabíjení, pokud je
vstupní napětí příliš vysoké, a vydá varovný tón.

Otázka: Přestane můj pes úplně štěkat?
Odpověď: Obojek proti štěkání účinně a humánně zastaví veškeré štěkání, když
je nasazen. Měl by se používat pouze v období nežádoucího štěkání.

Otázka: Je obojek proti štěkání bezpečný a humánní?
Odpověď: Ano. Obojek proti štěkání je navržen tak, aby upoutal pozornost
vašeho psa, nikoli aby ho trestal. Nicméně počáteční statická korekce šokem
může vašeho psa vyděsit.


