OBROŻA SZKOLENIOWA DLA PSÓW ZDALNIE STEROWANA E-613/623
1. 4 w 1. Tryby: wibracje, dźwięk, impulsy elektryczne, światła.
2. Zasięg do 1000 m na wolnym powietrzu.
3. Szkolenie do dwóch psów z tego samego nadajnika (zakup dodatkowych odbiorników
oddzielnie).
4. Obroża wodoodporna.
5. Wyświetlacz LCD.

Produkt może sterować jeden lub dwa odbiorniki w tym samym czasie.
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania:
1) baterie litowe zainstalowane w pilocie i odbiornik mogą być ładowane. Wyświetlacz
pilota zdalnego sterowania pokazuje stan baterii. Jeśli kontrolka odbiornika nie świeci
albo świeci słabo , oznacza to, że baterie są niedostatecznie naładowane i należy je
podłączyć do ładowarki .
2) Naciśnij (0) przycisk na lewo od pilota przez około dwie sekundy, ekran zostanie
podświetlony, powtórz to jeszcze raz. Teraz można wyłączyć zasilanie.
3) Pilot posiada funkcję oszczędzania energii, gdy urządzenie jest przez dłuższy czas
nieużywane, ekran zostanie automatycznie wyłączony. Zostanie on ponownie
włączony przez naciśnięcie środkowego przycisku.
4) Jeżeli pilot jest w stanie gotowości, naciśnij przycisk (krótko) i wybierz cel (A lub B
lub A + B), gdy pilot ma kontrolować jeden odbiornik, nie trzeba go wybierać
5) Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania można wyświetlać funkcje i menu.
6) Naciśnij środkowy przycisk gdy chcesz wejść do MENU lub gdy chce z niego wyjść.
7) Po wejściu do menu, naciśnij środkowy przycisk (krótko) można wybrać żądaną
funkcję. Gdy symbol funkcji miga, naciśnij przycisk Left1 Right 1 można zwiększyć
lub zmniejszyć poziom funkcji.
8) Po ustawieniu wszystkich funkcji, naciśnij środkowy przycisk w sposób ciągły,
można wyjść z menu.
9) Naciśnij przycisk right2, "BB" dźwięk.

10) Odbiornik wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii, zasilanie wyłączy się
automatycznie, bez otrzymywania poleceń przez dłuższy czas lub w podczas długiego
odpoczynku.
11) Kiedy odbiornik wibruje, wskaźnik zasilania zainstalowany w odbiorniku zaświeci.
Jeśli nie świeci lub świeci słabo, oznacza to, że bateria jest rozładowana należy użyć
ładowarki w celu jego naładowania.
12) W przypadku testowania funkcji impulsów elektrycznych odbiornika, usłyszysz "papa" dźwięk z odbiornika. Im szybciej miga dioda tym więcej impulsów elektrycznych
jest przesyłane.
13) Dzięki wibracjom lub impulsom elektrycznym przesyłanym do obroży można
ograniczyć niewłaściwych zachowania zwierzaka.
14) Regulacja długości obroży , aby pasowały do szyi zwierzęcia, tak aby można było
swobodnie włożyć palec między obrożę a szyję psa.
15) Przygotuj smakołyki dla psa, jako nagrody za dobre zachowanie . To sprawi, że
osiągniesz lepszy efekt w szkoleniu.

16) instrukcje operacyjne:
1) Otwórz klamrę insert obroży i załóż ją wokół szyi zwierzęcia. Dopasuj obrożę tak,
aby można było włożyć palec pomiędzy.
2) Większość zwierząt czuje się nieswojo podczas pierwszego założenia obroży. Nie
należy korzystać z funkcji impulsy eklektyczne w tym czasie, dopóki nie masz pewność,
że zwierzę nie przyzwyczaiło się do obroży. Szok jest stosowany w celu ograniczenia
niewłaściwych zachowań zwierzaka.
3) Jeśli nie używać produktu, należy wyłączyć zasilanie pilota, tak aby przedłużyć
żywotność baterii.
17) Jak naładować akumulatory:
1) baterie litowe zainstalowane w pilocie i odbiornik mogą być ładowane. Proszę używać
przeznaczonej do produktu ładowarki.
2) Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pokazany jest stan baterii.

3) Jeśli odbiornik jest włączony, to jest w stanie gotowości. W stanie gotowości, zużywa
niewielką ilość energii elektrycznej. Należy często sprawdzać baterie, obserwując
wskaźnik.
18) Ostrzeżenia:
1) Na początku stosowania obroży zwierzę może czuć się nieswojo. Daj psu trochę czasu,
aby się przyzwyczaił.
2) transmisja dźwięku cyfrowej technologii nakłada się na pilocie zdalnego sterowania.
Sygnały zdalnego sterowania może przenikać przeszkody. Nie trzeba zwracać pilota
bezpośrednio do odbiornika. Jednak przeszkody będą miały wpływ na prawidłową
odległość zdalnego sterowania.
3) Ważne: odległość zdalnego sterowania oznacza odległość liniową między pilotem, a
odbiornikiem bez przeszkód pomiędzy. Jeśli występują zakłócenia wokół, rzeczywista
odległość zdalnego sterowania może być skrócenie.
4) produkt jest używany do szkolenia zwierząt. Należy uzbroić się w cierpliwość podczas
treningu zwierzęcia. Dobry efekt można osiągnąć tylko poprzez systematyczne i
konsekwentne używanie.
5) Wibracje i impulsy elektryczne służą do ograniczenia niewłaściwych zachowań
zwierząt. Należy pamiętać, że nie należy korzystać z wysokiej częstotliwość wibracji dla
zabawy.
6) W chwili obecnej produkt ten jest najbardziej humanitarnym narzędziem do szkolenia
zwierząt domowych. Dzięki niemu, można skutecznie wyszkolić zwierzaka nie czyniąc
mu krzywdy.
7) chociaż odbiornik jest wodoszczelny nie można zanurzać go w wodzie przez długi
czas.
19) Instrukcja użytkowania
1). Naciśnij przycisk remote- przycisk sterowania, wskaźnik LED zaświeci się
2) Nacisnąć przyciski na pilocie zdalnego sterowania, jeden po drugim, wskaźnik
zaświeci się. Jeśli kontrolka nie świeci lub świeci słabo, wymień baterie.

3). Gdy odbiornik znajduje się w trybie gotowości, wskaźnik zasilania zainstalowany w
odbiorniku zaświeci się. Jeśli nie świeci się lub świeci słabo, to znaczy, że akumulator
jest niedostatecznie naładowany.

Klamra boczna
Obroża
nylonowa

Elektrody

Miejsce do umieszczenia
baterii.

odbiornik

www. Dzikaknieja.pl

Wskaźnik zasilania

antena
Port ładowania

Przycisk ON i OFF

Zmniejszenie intensywności
impulsów i wibracji

Zwiększenie intensywności
impulsów i wibracji

Przycisk dźwięku

Przycisk dźwięku

Przycisk wibracji
Impulsy elektryczne
MENU

Pilot

