Instrukcja obsługi

Opis:
1) Obroża treningowa, pilot wyświetlaczem LCD.
2) Wielofunkcyjna . Światła LED, dźwięk, wibracje, statyczna
3) 4 poziomy natężenia wibracji
4) Długi czas pracy w trybie Standby
5) Funkcja uśpienia
6) 300 metrów zasięg kontroli
7) Możliwość kontroli 3 psów w tym samym czasie
9) Wodoodporna
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Twojego psa.
Produkt nie jest polecany psom agresywnym, a także starszym i chorym zwierzętom.
Produkt przeznaczony tylko dla psów.
Należy dobrze dopasować obrożę tak, aby nie była założona za ciasno ( pomiędzy obrożą, a
szyją zwierzęcia powinna być możliwość swobodnego wsunięcia palca)
Obroża powinna być używana do treningów psa/psów i nie powinna być noszona przez
dłuższy czas bez nadzoru osoby szkolącej ( maksymalny czas bez kontroli do 12 godzin).
Po szkoleniu psa/psów sprawdź szyję psa czy nie ma śladów wysypki czy podrażnienia. Jeśli
wystąpią podrażnienia i utrzymują się na skórze zwierzęcia dłużej niż 48 h skonsultuj się z
weterynarzem.
Ładowanie obroży:
Na obroży znajduję się przycisk Power ( On i Off)
Podnieść gumkę na obroży i podłącz obrożę do ładowarki.
Zielona migocząca lampka oznacza proces ładowania.
Zielona świecąca lampka oznacza, że bateria została naładowana.
Gdy ładujesz baterię po raz pierwszy ( 3 krotnie) podłącz ją do ładowarki na 8 godzin, ale nie
dłużej niż 12.
Wyłącz obrożę, jeśli jej nie używasz i ładuj, co 10 dni.
Obsługa odbiornika:
1. Włączenie. Wciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj 3 sekundy usłyszysz dwa dźwięki
„di di” z odbiornika, zapali się czerwona dioda ( około 4 sekundy), jest to czas
połączenia z transmiterem.
2. Wyłączenie: Wciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj 3 sekundy usłyszysz dwa
dźwięki „di di” z odbiornika, czerwona dioda zaświeci się czterokrotnie.
3. Odbiornik automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 30 sekundach bezczynności.

Obsługa pilota:
1. Otwórz szufladę na baterię
2. Umieść w niej 3 baterie AAA
3. Pilot włącza się po umieszczeniu baterii
4. Pilot przechodzi automatycznie w tryb uśpienia po 18 sekundach bezczynności
5. Po włączeniu odbiornika poczekaj 4 sekundy
6. Przyciśnij przycisk Ok na pilocie czerwona dioda zapali się czterokrotnie, co oznacza,
że połączenie miedzy odbiornikiem, a transmiterem zostało nawiązane.

ON/ OFF

Dioda

Port
ładowania

Przycisk 1: Sygnał świetlny.
Przycisk 2: Mode/ Tryb
Przycisk 3: OK
Przycisk 4: Level/ Poziom
Przycisk 5: Wybór szkolonego psa.

Rozwiązywanie problemów:
1. Odbiornik nie działa:
Zmień tryb na dźwięk, wciśnij OK – odbiornik powinien wydać dźwięk, jeśli nie
upewnij się, że jest naładowany.
Upewnij się, że w pilocie są naładowane baterie.
2. Odbiornik się nie ładuje.
Upewnij się, że podłączyłeś odbiornik do ładowarki.
Upewnij się, że podłączyłeś ładowarkę do kontaktu.
Podczas ładowania powinna mrugać zielona lampka.

