Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení elektrického výcvikového obojku s LCD displejem, který je nabíjecí a vodotěsný.
Tento výrobek je určen pro pomoc při výcviku psů různých váhových kategorií.
Vysílač umožňuje dle potřeby individuálně nastavit impulz a vibrace v rozmezí stupnice 0 – 100.
Další funkce je výstražné zvukové znamení pro psa, po kterém může následovat impulz, nebo vibrace.
Přístroj lze také použít jen jako svítilnu. Vysílač je možné používat pro dva obojky.
Slabá baterie vysílače je indikována na displeji (stav baterie) a slabé baterie přijímače jsou indikovány pípáním.
DŮLEŽITÉ: gumové krytky na přijímači pečlivě uzavírejte, jinak není přijímač vodotěsný!
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Uvedení do provozu:
1. Připojte vysílač k nabíječce (konektor je zespodu vysílače) a nechte nabíjet
alespoň 6 hodin. Při nabíjení svítí červená kontrolka. Po nabití kontrolka
zhasne. Slabá baterie je indikována symbolem na display.
2. Pro zapnutí vysílače přidržte na cca 5sec. tlačítko MODE (7).
3. Vyberte kanál 1 nebo kanál 2 (7).
4. Zvolte úroveň signálu 0-100 (5) pro jednotlivé funkce (9).
5. Odklopte na přijímači gumovou krytku s označení DC-6V, připojte přijímač
k nabíječce a nechte nabíjet alespoň 6 hodin. Indikace nabíjení je červenou
kontrolkou. Po nabití kontrolka zhasne.
6. Odklopte druhou gumovou krytku s označením RESET. Tužkou nebo
kancelářskou sponkou zmáčkněte tlačítko umístěné uvnitř přijímače.
Přijímač pípne a rozsvítí se zelená kontrolka. Nyní zmačkněte na vysílači
tlačítko POVEL (8), např. funkce vibrace. Přijímač odpoví pípnutím a tím je
sada připravena k použití – spárovaná a nastaven ochranný kód pro
vyloučení konfliktu s jinými obojky. Na další zmačknutí tlačítka POVEL (8)
již přijímač reaguje zvolenou funkcí.
7. Vypnutí přijímače se provádí zmáčknutím a přidržením vnitřního tlačítka
asi na 3s, než zhasne zelená kontrolka.
8. Obojek LCD má automatické vypínání vysílače i přijímače, tato funkce šetří
baterie. Pokud se vysílač nepoužívá cca 20s, tak se uvede do stavu
STAND BY a displej přestane zobrazovat. Po cca 2 minutách nečinnosti se
vypne zcela. Pro opětovné zapnutí zmáčkněte tlačítko MODE – volba funkcí
(9) asi na 2 - 5s. Displej se zapne a vy můžete dávat povely. Přijímač se
také automaticky sám vypíná, je-li obojek cca 4 minuty v klidu. Stačí však
malý pohyb obojku a vnitřní pohybový spínač automaticky zapne přijímač.
Pokud nebudeme přijímač delší dobu používat, vypneme ho dle bodu 7.

