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ZAWARTOŚĆ ZESTWU

SZYBKIE URUCHAMIANIE
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PROBLEMY
A: Odbiornik/nadajnik szybko się rozładowuje.
1. Upewnij się, że ładowarka został dokładnie podpięta do sprzętu.
2. Ładuj sprzęt przez 3 godziny lub dłużej.
B: Nadajnik nie działa.
Wymień 9-woltową baterię lub ponownie naładuj nadajnik.
C: Nie można dopasować nadajnika z odbiornikiem.
1. Upewnij się, że poziom zasięgu nie jest ustawiony na ZERO.
2. Upewnij się, czy antena została poprawnie podłączona.
3. Upewnij się, że odbiornik jest włączony i zsynchronizowany.
D: Odbiornik nie reaguje na działania nadajnika
1. Upewnij się, że poziom zasięgu nie jest ustawiony na ZERO.
2.Upewnij się, że odbiornik został zsynchronizowany z nadajnikiem oraz że odbiornik jest ustawiony
w trybie treningu właściwego psa. Nigdy nie zmieniaj ustawień, gdy sprzęt jest już zsynchronizowany.
3. Upewnij się, że nadajnik i odbiornik są naładowane.
E: Tresura nie wpływa na zachowanie mojego psa.
1. Upewnij się, że odbiornik działa i że bolce dotykają szyi psa.
2. Spróbuj zwiększyć moc działania sprzętu.
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F: Nadajnik nie może kontrolować kilku odbiorników.
1. Upewnij się, że zsynchronizowałeś każdy z odbiorników oddzielnie.
2. Za każdym razem gdy nadajnik lub odbiornik się rozładują, musisz je na nowo zsynchronizować.
G: Tresura ma mały zasięg.
1. Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona.
2. Upewnij się, że nie ma żadnych silnych sygnałów w Twoim otoczeniu.
3. Na zasięg działania Twojego sprzętu mogą wpłynąć otaczające urządzenia, a nawet pogoda.

PORADY DOT. TRESURY
Celem tego produktu jest wspomaganie tresury i usprawnienie zachowania psa i nie został on
stworzony, aby używać go w niepotrzebnych sytuacjach. Zawsze nagradzaj swojego psa za dobre
zachowanie. Ustne komendy połączone z pozytywnym wzmocnieniem przyniosą sukces twojej
tresurze i pomogą w osiągnięciu szybszych wyników.
Zaleca się, aby tresowany pies miał co najmniej 6 miesięcy, gdyż wtedy psy są zdolne się skupić i
nauczyć podstawowych komend.
Pracuj ze swoim psem nad jedną komendą na raz, aby nie wywoływać w nim frustracji oraz
zmieszania. Użyj tak małych stymulantów jak to tylko jest możliwe tylko, aby wspomóc ustne
komendy. Nie poprawiaj nadmiernie swojego psa.
Najpierw wypowiadaj ustne komendy i zupełniej je stymulantami tylko, gdy jest to niezbędne.
Stymulanty muszą być zgodne z ustnymi poleceniami. Za każdym razem, wydając polecenie
używaj tych samych słów.
Używaj brzęczenia jako ostrzeżenia, naciskając przycisk ultradźwięku. Pies zostanie
uwarunkowany w taki sposób, że dźwięk brzęczenia będzie dla niego oznaczać pozytywną
stymulację i wkrótce nauczy się rozpoznawać ten dźwięk jako informację wspomagającą ustne
polecenia.
Ten system nie jest odpowiedni jako sposób poprawiania negatywnego zachowania. Skonsultuj
się z profesjonalnym trenerem aby uzyskać poradę na ten temat.
Użyj stymulacji poprawiającej zachowanie psa wraz z ustnymi komendami podczas konkretnego
zachowania. Używanie urządzenia już po zaobserwowaniu zachowania może sprawdzić na psa
frustrację i utrudnić mu odczytanie sygnałów.
Nie polegaj całkowicie na skuteczności tego urządzenia podczas treningu swojego psa. Jeśli pies
warczy, szczeka lub gryzie podczas używania obroży, natychmiast ją zdejmij i skontaktuj się
z profesjonalnym trenerem. Niektóre psy nie zareagują na ten produkt. Aetertek nie może
zagwarantować, że to urządzenie będzie skuteczne podczas tresury twojego psa.
Nie poleca się używać tego produktu na agresywnych lub starszych psach lub na zwierzętach,
które nie znoszą stymulacji.
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Uwaga: Każda obroża noszona przez dłuższy czas może prowadzić to takich skutków ubocznych
jak: odleżyny albo otarci. Aby zmniejszyć możliwość ich powstania, musisz postępować z
instrukcją:
1. Nigdy nie zostawiaj obroży na psie dłużej niż 12 godzin.
2. Codziennie sprawdzaj, czy na szui psa nie pojawiają się zmiany.
3. Nadzoruj swojego psa przez pierwsze dwa dni używania obroży.
4. Sprawdź, czy dobrze dopasowałeś rozmiar obroży. Powinieneś móc zmieścić palec
między obrożą a szyją psa.

BEZPIECZEŃSTWO
Aby zmaksymalizować efektywność działania obroży oraz bezpieczeństwo psa, należy sprawdzić
dopasowanie obroży oraz zmieniać pozycję elektrod na szyi zwierzęcia.
Jeśli zauważysz, że skóra psa jest naruszona, natychmiast zaniechaj używania obroży i zaaplikuj psu
antybiotyk na zraniony obszar. Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywać dłużej niż 48 godzin, proszę
skontaktuj się z weterynarzem. Takie efekty uboczne są niezwykle rzadkie i zwykle związane z
poważniejszymi dolegliwościami. Obroży nie należy zostawiać na psie na dłuższy okres czasu bez
nadzoru, co może prowadzić do problemów ze zdrowiem. Maksymalny czas użytkowania obroży bez
nadzoru wynosi 12 godzin.
Myj szyje psa tak często, jak możesz aby utrzymać ja w czystości. Upewnij się, że paski są czyste, aby
zapewnić maksymalna sprawność działania. Możesz usunąć paski w celu ich czyszczenia, ale zawsze
muszą one zostać zainstalowane w tej samej pozycji.

ZASADY UŻYTKOWANIA
Ten produkt jest oferowany zgodnie z ustalonymi zasadami, bez ich żadnej modyfikacji warunków i
sposobów użytkowania sprzętu. Użytkowanie tego sprzętu potwierdza akcentację wszystkich
warunków oraz zasad użytkowania.
1. Odpowiednie używanie
Ten produkt został zaprojektowany do tresowania oraz trenowania psów. Produkt nie musi
działać na psy o szczególnych cechach. Nie poleca się używania obroży na psach ważących
mniej niż 4 kilogramy. Lub jeśli twój pies jest agresywny. Jeśli nie jesteś pewien, czy ta obroża
jest odpowiednia dla Twojego psa skonsultuj się z weterynarzem , certyfikowanym trenerem
lub z naszym wsparciem klienta.
2. użytkowanie niezgodne z prawem lub zabronione
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za użytkowanie obroży. Kupujący ponosi pełne
ryzyko oraz odpowiedzialność za produkt.
3. Zmiany zasad użytkowania
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków i zasad użytkowania sprzętu.
W sprawie wymiany części obroży oraz gwarancji skontaktuj się z WWW.DZIKAKNIEJA.PL
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