Návod na montáž a použití elektrického, výcvikového obojku Lacme, 100/300/500 m

Obj. č: 50254 – 300 m
50255 – 500 m

Varování:
Lidé s individuálními kardiackými přístroji, kardiostimulátory či defibrilátory by neměli být
v dosahu během používání vysílačky a obojku.
Toto zařízení vydává vysokofrekvenční elektromagnetické vlny (868,3 MHz) s maximálním
vysílacím výkonem nepřesahujícím 500mW.
Tento přístroj odpovídá směrnici ETSI EN 300 220 Evropského standardu.

Obecný popis:
V balení najdete několik modelů, 100, 300 a 500 metrový model. Použité metody se mohou
mezi jednotlivými modely měnit.

100 m Model

300 m Model

500 m Model

Ovladač se třemi barvami na
displeji

Ovladač s LCD pro kontrolu
funkcí

Ovladač s LCD pro kontrolu
funkcí

Zelená: Zapnutí vysílačky

Může kontrolovat až 2 obojky

Může kontrolovat až 4 obojky

Oranžová: Baterie by měly
být vyměněny

9 stupňů korekce

9 stupňů korekce

Červená: Vypnutí vysílačky
Pouze 1 obojek
3 stupně korekce

Obojky jsou kompatibilní pro všechny 3 modely, rozdíl je pouze v ovladači
vysílačky.

1. Obojek – varuje psa zvukovým či elektrostatickým signálem
2. Vysílačka (ovladač) – umožňuje trénink psa na vzdálenosti do 500 m
3. Příslušenství – dva druhy kolíků, baterie, testovací světlo
4. Návod

Testovací světlo: slouží ke kontrole proudu v obojku. Drátky
světla přiložte ke kolíkům u obojku a pokud světlo svítí je zde
proud.

Instalace:

Obojek je vyroben z popruhu a příjímací box
má dvě svorky a dva kolíky.

Odšroubujte 2 šroubky v zadní části boxu
malým šroubovákem.

Odejměte víčko a vložte baterii, ujistěte se,
že baterie odpovídá + a -. Zařízení zapípá.

Předtím než box zavřete, ujistěte se, že
těsnění je na svém místě, přišroubujte víčko
zpět. Obojek je připraven. Ujistěte se, že
vašemu psu dobře sedí.

Ovladač vysílačky

Stanovení okruhu

Sejměte víčko ze zadní strany vysílačky a
vložte vhodné baterie, poté víčko opět
zavřete.

Instalace:
Zapnutí a vypnutí obojku: Magnetický kontakt v obojku obojek vypíná a zapíná.

Zapnutí: Postupujte dle obrázku – vysílač má

na sobě červený bod. Ten je potřeba přiložit
k červenému bodu na přijímači. Pak se
obojek aktivuje (3 pípnutí) nebo deaktivuje
(1 pípnutí). Při aktivaci - až po pípnutí
zapněte vysílač pomocí tlačítka on/off.“

Zapnutí vysílačky (100 m model) –
Zapněte vysílačku podržením
tlačítka on/off po 2 sekundy. (4s
pokud je to poprvé od výměny
baterií) LED displej zezelená.

Vypnutí: Podobné je i vypnutí, přibližte
vysílačku k obojku a uslyšíte 1 delší
pípnutí, oznamující deaktivaci.

Zapnutí vysílačky (LCD displej) –
Zapněte vysílačku podržením
tlačítka on/off po 2 sekundy. (4s
pokud je to poprvé od výměny
baterií) LED displej se aktivuje.

Instalace a synchronizace:
Od modelu 300 m a výše můžete nastavit více obojků, 2 v případě 300 m modelu a až 4
v případě 500 m modelu. K synchronizaci obojku postupujte s každým z obojků dle návodu
níže individuálně.

Zapněte vysílačku

Vyberte psa – s modelem 300 a více
vyberte obojek tlačítky níže. Vybraný
obojek se zobrazí ve spodní části
displeje. Přeskočte tento krok pokud
používáte 100m model.

Aktivujte obojek

Synchronizace – Přibližte body zobrazené na
obrázku k sobě a podržte 5 sekund, aby se
obojek naprogramoval. LED světlo zezelená.
Poté zmáčkněte varovné tlačítko, uslyšíte 3
dlouhá pípnutí signalizující dokončenou
synchronizaci.

Použití:
100 m model
Použitím zařízení je možné na větší vzdálenost psa varovat zvukovým signálem, aby byl
upozorněn na svou chybu, nebo spustit elektrostatickou korekci. Podržením tlačítka je
pouštěn intenzivní nepřerušený impulz, který má limit max. 15 sekund. Poté je nutné počkat
minimálně další 1 minutu než je možné vyslat další impulz (automatický bezpečnostní systém).
Krátké a rychlé zmáčknutí tlačítka vyšle krátký korekční impulz, který může být vyslán dle
vlastního uvážení, není omezen.
Je doporučeno používat pouze krátké impulzy a to až po předchozím upozornění psa na jeho
chybu, aby došlo k pochopení chyby a zpětného navázání pozornosti. Nikdy by impulz neměl
přijít bez předchozího napomenutí či varování.
V závislosti na zvoleném stupni korekce, LED displej zabliká 1x, 2x nebo 3x.
Pokud s tréninkem začínáte, vždy zvolte nejnižší stupeň korekce (level 1), LED displej blikne 1x,
poté můžete stupně v případě potřeby zvyšovat, dokud nedosáhnete požadovaného stupně
výcviku. Pro snížení nebo zvýšení stupně použijte tlačítka + a -. Pro co možná nejvyšší komfort
psa používejte vždy nejnižší možný stupeň na kterém je možné psa cvičit, nikdy stupně
nezvyšujte, pokud to není nezbytně nutné.

Výběr stupně korekce

Varování – tlačítko vyšle
varovný zvukový signál.

Korekce – tlačítko vyšle
elektrostatický impulz.

300 m a 500 m model – Stupně korekce jsou pro jednotlivé obojky uloženy i po vypnutí.
Použitím zařízení je možné na větší vzdálenost psa varovat zvukovým signálem, aby byl upozorněn
na svou chybu, nebo spustit elektrostatickou korekci. Podržením tlačítka je pouštěn intenzivní
nepřerušený impulz, který má limit max. 15 sekund. Poté je nutné počkat minimálně další 1
minutu než je možné vyslat další impulz (automatický bezpečnostní systém). Krátké a rychlé
zmáčknutí tlačítka vyšle krátký korekční impulz, který může být vyslán dle vlastního uvážení, není
omezen.
Je doporučeno používat pouze krátké impulzy a to až po předchozím upozornění psa na jeho
chybu, aby došlo k pochopení chyby a zpětného navázání pozornosti. Nikdy by impulz neměl přijít
bez předchozího napomenutí či varování.
V závislosti na zvoleném stupni korekce, LED displej zabliká 1x, 2x nebo 3x.
Pokud s tréninkem začínáte, vždy zvolte nejnižší stupeň korekce (level 1), LED displej blikne 1x,
poté můžete stupně v případě potřeby zvyšovat, dokud nedosáhnete požadovaného stupně
výcviku. Pro snížení nebo zvýšení stupně použijte tlačítka + a -. Pro co možná nejvyšší komfort psa
používejte vždy nejnižší možný stupeň na kterém je možné psa cvičit, nikdy stupně nezvyšujte,
pokud to není nezbytně nutné.

Výběr obojku – tlačítkem níže vyberte
obojek. Obojek se objeví na displeji.

Varování – tlačítko vyšle
varovný zvukový signál.

Výběr stupně korekce 1až 9

Korekce – tlačítko vyšle
elektrostatický impulz.

Kontrolní displej (300m a
více)
Vybrán obojek 2

Tlačítko pro výběr
obojku 1-4

Vybrán stupeň 3

Vybrán
On/Off tlačítko

Tlačítko pro snížení
stupně

Tlačítko pro zvýšení
stupně

Korekční tlačítko –
varovný zvukový signál

Korekční tlačítko –
elektrostatický impulz

Kontaktní kolíky

Šroubky pro výměnu baterie – 2x

Vysílačka využívá rádiové vlny k přenosu jednotlivých impulzů vybraných uživatelem. Tyto vlny
jsou velmi citlivé a jejich rozsah záleží na prostředí (počasí, výška vysílačky, výška obojku aj.). Pro
dosažení maximální efektivnosti výcvikového obojku dodržujte následující:
-

Držte vysílačku tak, aby nebyly žádné překážky mezi červeným tlačítkem obojku a
vysílačkou.
Ruka držící vysílačku by měla být od těla a směřovat vzhůru.
Zkontrolujte baterie před každým použitím.

Obojek a kolíky musí být utaženy maximálně tak, aby se mezi kolíky a krk psa vešel minimálně
jeden prst. Důležité: Pokud je obojek příliš utažený může to bránit účinnosti obojku, pokud je krk
psa silnější a obojek nefunguje, snižte ochlupení v daném místě pro lepší kontakt.
Aby zařízení mohlo správně fungovat musí obojek být přizpůsoben velikosti a tvaru psa. Pokud se
anatomie psa změní, je potřeba tomu přizpůsobit i obojek (velikost, délka).

Trénink:
Elektrické obojky jsou často vnímány negativně, ovšem při velmi rozvážném a odborném použití
mohou být dobrým pomocníkem při výcviku psa.
Obojek by neměl být použit nevhodně, v takové případě může dojít ke zranění a psychickým
problémům psa. Pokud je používán přiměřeně a vhodným způsobem je moderní výcvikovou
pomůckou, která umožňuje lepší komunikaci se psem.
Je důležité mít na paměti, že pes je velmi inteligentní zvíře a je schopen si velmi dobře vytvářet
různé asociace se zvuky či povely, je kruté používat obojek pouze pro korekci bez vhodného
výcviku. Obojek by měl být použit pouze v případech, kdy pes neuposlechne ani po varování a
udělá hrubou chybu. Pokud je obojek používán jinak, může mít výcvik negativní následky.
Asociace, které pes vytváří jsou založeny na vztahu mezi časem a prostorem.
Také musíme dbát na to, abychom pokaždé psu ukázali, co je správné a jak měl být povel
proveden, poté si pes teprve je schopný daný povel s danou činností spojit.
Psi bohužel nevnímají průběh výcviku stejně dobře jako cvičitel, proto je nutné snažit se psu
porozumět a najít vhodný směr komunikace.
Důležitou roli zde hraje povaha vašeho psa, ne pro každého psa je tento systém vhodný, zvažte
tedy, jestli povaha vašeho psa je vhodná.
Pes musí být nejméně 6 měsíců starý, u mladších psů je riziko, že nepochopí systém fungování
obojku a má nějaké minimální základy výcviku – hlasové povely (sedni, lehni aj.).
Psa na systém učte pravidelně po dobu nejméně dvou týdnů a ne déle než deset minut.
Úspěch nemůže být zaručen, pokud pes nebude dostatečně dlouho a správně cvičený.
Doporučuje se obojek psu nandat již několik dní před začátkem výcviku, aby si na něj mohl
patřičně zvyknout.
Nepoužívejte u zvířat se zdravotními problémy.
Nepřeskakujte jednotlivé výcvikové fáze a nesnažte se je uspěchat.
S výcvikem začněte na místě pro psa přirozeném a známém.
Vždy použijte nejprve varovný signál a dejte psu možnost svou chybu opravit, než použijete
elektrostatický impulz. Najděte vhodný stupeň korekce pro daného psa.
Odměňujte psa za správně provedené cviky.
Pokud se dostanete do fáze, že si ve výcviku psa nevíte rady, včas vyhledejte pomoc odborníka,
který vám s výcvikem pomůže.

Upozornění
Obojek musí být dotažen tak, aby se mezi krk psa a hrotem obojku vešel jeden prst.
Každý týden kontrolujte, zda se u psa neprojevuje alergická reakce na obojek. Čistěte také
kontakty obojku pomocí prostředků na bázi alkoholu.
Pokud zjistíte alergickou reakci, obojek psovi sundejte a konzultujte tuto reakci s veterinářem.
Nikdy nenechte hrát děti s obojkem.
Nikdy nenechte dítě nebo jiného člověka, aby si obojek nandal. Obojek je možné použít pouze
na psa.
Obojek by neměl pes nosit soustavně déle než 6 měsíců. Vypínejte a sundávejte obojek, jak jen
to bude možné.
V žádném případě nesundávejte kryty, je-li obojek stále zapnutý. Pokud máte podezření na
chybnou funkci, obraťte se na vašeho prodejce.

Výměna baterie
Obojek má displej, který ukazuje fázi funkčnosti.
Pokud svítí zeleně, je možné jej použít. Pokud se objeví červené světlo, je nutné vyměnit
baterie. K výměně baterií postupujte dle návodu – kapitola „Instalace“.
Varování! Ujistěte se, že používáte pouze 3,6 Voltů Thionyl Chloridovou baterii, ref: 623.900
nebo 623.902. Používání jiného typu baterií může zařízení nenávratně zničit.
Po vložení baterie uslyšíte pípnutí. Pokud je pípnutí delší než 2s a trvá, naistalovali jste
pravděpodobně 6 Voltovou baterii, která není vhodná pro dané zařízení, vyměňte ji.

Bezpečnost
-

-

Obojek musí být utažen tak, aby se pod kolíky vešel minimálně jeden prst.
Denně kontrolujte oblast, která se dotýká psa, zda nedochází k poničení či korozi.
Pravidelně tuto oblast čistěte dezinfekcí na bázi alkoholu. Pokud pokožka psa nepříznivě
reaguje, sejměte obojek a počkejte než se místo úplně zahojí.
Držte z dosahu dětí. Obojek není hračka!
Neotevírejte části obojku ani vysílačky za jinými účely než je výměna baterie.
Nepoužívejte pro psa mladšího 6ti měsíců.
I přesto, že 12V elektronika není životu nebezpečná, nestrkejte nic do otvorů obojku nebo
vysílačky.
Nepoužívejte obojek více než 12 hodin denně.
Přestaňte zařízení používat, pokud se objeví známky snížené či špatné funkčnosti a
kontaktujte svého dodavatele.
Obojek je určen pouze pro psy a nesmí být použit pro agresivní jedince.

Nefunkčnost a údržba
V případě nefunkčnosti zkontrolujte, že:
- Baterie je nabitá (min. 2,9 Voltu) a tlačítka + a – jsou ve správné pozici.
- Kolíky se dotýkají kůže psa.
Pokud máte pocit, že zvíře nedostává korekci, zkontrolujte:
- Ujistěte se, že nemá pes na krku jiný kovový obojek.
- Ujistěte se, že se kolíky dotýkají kůže psa.
- Zvyšte stupeň korekce na ovladači.
- Otestujte, zda kolíky vysílají signál – přiložte ke kolíkům světlo umístěné v balení, pokud se
rozsvítí zkontrolujte body výše, obojek impulz vysílá, pokud nikoliv, kontaktujte svého
dealera nebo vyměňte baterie.
Pokud se objeví problém, kontaktujte svého dealera.
Zařízení minimálně jednou za měsíc vyčistěte, nesmí u toho být zapojen. Vysílačka – odstraňte
prach a nečistoty. Obojek – vyčistěte kolíky – dezinfekcí (poraďte se s veterinářem).

Likvidace:
Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické,
likvidují se části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro
ochranu životního prostředí.
Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci
zabývající se sběrem druhotných surovin.
Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému
rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

