Obroża Przeciwszczekowa
Pomaga opanować nadmierne szczekanie psa.

Instrukcja użytkowania
Dziękujemy za zakup “Obroży Przeciwszczekowej” z gamy obróż
Collier Reflex, zaprojektowanej i wyprodukowanej we Francji przez
LACME, producenta numer 1 elektroniki dla zwierząt.
Dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji zapewni jej długotrwałe
i skuteczne użytkowanie.
Przed użyciem zapoznaj
się z zaleceniami, aby
zapewnić jak największe
zadowolenie z zakupu.
Zachowaj tę instrukcję,
abyś mógł korzystać z niej
w przyszłości.

Podstawy
Po pierwsze, muszą być Państwo poinformowani, że czasami
nadmierne szczekanie może być objawem zaburzeń
behawioralnych psa.
Dobra znajomość psychologii psa oraz dobra znajomość charakteru
Państwa towarzysza nie zawsze wystarczają na poskromienie jego
temperamentu. Obroża Réflex „Przeciwszczekowa” jest bardzo
skutecznym środkiem pomagającym w opanowaniu nadmiernego
szczekania, jeśli inne sposoby są nieskuteczne.
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URUCHOMIENIE OBROŻY
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Obroża składa się z paska mocującego z
plastikowym zamknięciem i obudowy, w
której pokrywka jest przykręcona dwiema
śrubkami. W obudowie umieszczony jest
zestaw bolców kontaktowych.

Odkręć dwie śrubki z tyłu obudowy małym
śrubokrętem krzyżakowym.
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Zdejmij pokrywkę i włóż baterię upewniając
się, że pozycja biegunów baterii (+) i (-) jest
zgodna z oznaczeniami na płytce. Urządzenie
wyemituje dwusekundowy sygnał dźwiękowy.
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Przed zamknięciem pokrywką obudowy
upewnij się, że uszczelka jest na swoim
miejscu, następnie przykręć śrubki mocujące.
Obroża jest teraz gotowa do użycia. Upewnij
się, że rozmiar bolców kontaktowych jest
dopasowany do futra psa.

UŻYTKOWANIE OBROŻY
Przed dopasowaniem obroży do szyi Państwa pupila należy zapoznać się z zasadą jej działania
i przestrzegać zaleceń dotyczących obsługi wymienionych na stronie 4.
Zasada działania

7.
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Jeśli cyfrowa technologia obroży wykryje powtarzające się szczekanie tego samego psa
(rys. nr 1), wówczas wytwarza krótki sygnał dźwiękowy traktowany jako ostrzeżenie
(rys. nr 2). Ponowne natychmiastowe szczekanie spowoduje wytworzenie korekcji elektrycznej
(analogicznej do wyładowania elektryczności statycznej), zaczynając od korekcji lekkiej aż do
osiągnięcia poziomu najwyższego (rys. nr 3). Pies szybko zrozumie związek przyczynowoskutkowy i uspokoi się, ku zadowoleniu swoich właścicieli i ich sąsiadów... (rys. nr 4).
Obroża dopasowuje poziom korekcji do zachowania psa przez posiadanie czterech poziomów
powstrzymujących, w tym: jednego poziomu ostrzeżenia dźwiękowego i trzech poziomów
korekcji elektrycznej.
Obroża zapamiętuje ostatni użyty poziom i dostarczy prawidłową korekcję następnym razem
kiedy pies zaszczeka. Po pewnym okresie w którym pies nie szczeka, obroża automatycznie
powraca do najniższego poziomu powstrzymującego.

Charakterystyka techniczna
Wymiary obudowy : Grubość = 28 mm ; Wysokość = 40 mm ; Długość = 55 mm
Waga : 143 g (pasek + obudowa + bateria)
Zasilanie : bateria litowo-chlorkowo-tionylowa 3,6 V
Czas działania na bateriach - obroża: standardowo od 2 do 3 miesięcy, może się zmieniać w
zależności od intensywności korekcji elektrycznej i od typu używanej baterii.
Szczelność obroży: obroża jest chroniona przed rozpryskiem wody, lecz nie zapewnia
szczelności przy zanurzeniu. Nie wolno zanurzać obudowy w jakimkolwiek płynie. Jeżeli pies
wskoczy do wody, należy natychmiast zdjąć obrożę i jak najszybciej wyjąć baterię, aby się nie
rozładowała. Suszyć przez 48 godzin z otwartą pokrywką obudowy. Zdrapać ślady rdzy, jeżeli
pojawią się na sprężynie dociskającej baterię.
Uwaga! Zanurzenie na kilka minut wystarcza, by bateria rozładowała się całkowicie.
W takim przypadku należy ją wyjąć i wymienić na nową. Przed włożeniem baterii należy
upewnić się, że obudowa i bateria są suche.
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WYMIANA BATERII
Obroża przeciwszczekowa jest wyposażona w dwie lampki LED wskazujące poziom rozładowania baterii.
Zielony błysk lampki - bateria ma zapas energii zapewniający prawidłowe działanie obroży.
Czerwony błysk lampki - bateria powinna być wymieniona.
Aby wymienic baterię podążaj za wskazówkami zawartymi w dziale “Uruchomienie obroży” na stronie 2.
Uwaga !!
Proszę używać tylko baterii litowo-chlorkowo-tionylowe 3,6V, Nr referencyjny: 623.900 lub 623.902.
Użycie innych rodzajów baterii może uszkodzić urządzenie, uszkodzenia wynikłe z używania nieprawidłowych baterii są
usuwane odpłatnie.
Po wsadzeniu baterii do obudowy urządzenie powinno wyemitować dwusekundowy sygnał dźwiękowy.
Jeśli sygnał nie cichnie po dwóch sekudach, oznacza to, że prawdopodobnie wsadzono baterię o wartości napięcia 6V,
nieodpowiednią dla tego urządzenia. W tym przypadku wymienić baterię na prawidłową, o napięciu 3,6V.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Poniżej podano kilka zaleceń, jak używać “Obroży Przeciwszczekowej” w sposób w pełni bezpieczny.
Przed użyciem obroży należy je przeczytać i stosować się do nich.
Pasek powinien być dopasowany w taki sposób, by można było włożyć palce między szyję psa i bolce obroży.
Należy regularnie sprawdzać, czy nie pojawiają się żadne oznaki alergii (najpierw codziennie, później co tydzień).
Należy regularnie czyścić bolce kontaktowe oraz strefę kontaktu bolców ze skórą psa za pomocą alkoholu do dezynfekcji.
Jeżeli pojawi się podrażnienie, należy zdjąć obrożę i odczekać, aż stan psa się poprawi.
Nie wolno w żadnym wypadku pozwalać dzieciom bawić się obrożą.
Gdy tylko to możliwe (na przykład na noc), należy zdejmować psu obrożę, aby uniknąć długotrwałego ocierania się obroży o szyję.
Obroża „Przeciwszczekowa " może być zakładana psom w wieku co najmniej 6 miesięcy.
Jeśli nie zamierzasz używać obroży przez dłuższy okres czasu, wyjmij baterię z obudowy, pozwoli to przedłużyć czas jej działania.
Jeśli uważasz, że obroża nie działa prawidłowo lub jest uszkodzona, zdejmij ją z psa i skontaktuj się z dystrybutorem.
Należy skontaktować się z weterynarzem, jeśli nadmierne szczekanie nadal występuje w okresie, kiedy pies nie nosi obroży.
“Obroża Przeciwszczekowa” jest przeznaczona wyłącznie dla zwierzat domowych i jest nieodpowiednia dla zwierząt
agresywnych lub niebezpiecznych, a także zwierząt które nie są wrażliwe na niskonapięciowe wyładowania elektryczne.

ZALECENIA PRAKTYCZNE
W przypadku nieprawidłowości w działaniu:
Sprawdź:
- czy bateria jest naładowana (min. 2,9V) i czy zachowana jest
biegunowość zainstalowanej baterii (+) i (-).
- czy bolce kontaktowe dotykają skóry psa.
Jeśli uważasz, że zwierzę nie otrzymuje odpowiedniego poziomu
korekcji:
- upewnij się, że na szyi psa nie ma metalowego łańcucha, który
powoduje zwarcie między bolcami kontaktowymi.
- upewnij się, że bolce kontaktowe dotykaja skóry psa. Wytnij lub
wygól sierść która zapobiega kontaktowi.
- przymocuj lampkę testową dołączoną do urządzenia między
bolcami kontaktowymi i symuluj szczekanie psa. Lampka testowa
zaświeci się jeśli wystąpi korekcja elektryczna.
Jeżeli problem wciąż występuje, należy skontaktować się
z dystrybutorem:
POMELAC Sp. z o.o.,
ul. Kasztanowa 1, 07-200 Wyszków
Tel. +48 29 742 30 81 - od 7:00 do 16:00
Fax. +48 29 742 56 25
e-mail: pomelac@pomelac.pl
www.pomelac.pl
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Zalecenia konserwacyjne:
Należy regularnie czyścić bolce kontaktowe oraz strefę
kontaktu bolców ze skórą psa za pomocą alkoholu do
dezynfekcji.

Ja, Sébastien AILLERET, Dyrektor Generalny LACME S.A.S., oświadczam,
że “obroża przeciwszczekowa” REFLEX COLLAR, w zakresie projektu
i wewnętrznych metod kontroli i produkcji, jest zgodna z postanowieniami
dyrektyw 89/336 CEE, 92/31 CEE, 93/68 CEE.
Wszelkie modyfikacje lub naprawy wykonane poza autoryzowanym
serwisem posprzedażnym firmy LACME lub z użyciem nieoryginalnych
części zamiennych unieważniają niniejszą deklarację.

La Flèche, 21 październik 2010

Les Pelouses - Route du Lude
72200 LA FLECHE - FRANCE
Tel +33 2 43 48 20 81
Tel SAV 0811 555 444
Fax +33 2 43 45 42 56
www.lacme.com

Sébastien AILLERET,
Dyrektor Generalny LACME

GWARANCJA
Urządzenie :

TYP, NUMER SERYJNY
Nakleić nalepkę załączoną do instrukcji

Data zakupu (zachować fakturę będącą dowodem zakupu) :..............................................................
miejsce zakupu :........................................................................................................................................
gwarancja obowiązuje 2 LATA od daty zakupu i dotyczy wad produkcyjnych urządzenia
Gwarancja jest ograniczona do bezpłatnej wymiany w naszych warsztatach stwierdzonych wadliwych
elementów.
Gwarancja nie obejmuje w żadnym przypadku:
- wymiany baterii lub paska obroży mocującego obrożę na szyi psa.
- ryzyka bezpośredniego LUB pośredniego związanego z transportem przy zwrocie urządzenia do firmy
LACME.
- uszkodzenia urządzenia wynikłego z postępowania niezgodnego z instrukcją lub uszkodzeń
nieprzewidzianych, np.: pogryzienia, rozbicia, pęknięcia, zanurzenia itp. oraz napraw wykonywanych
przez nieautoryzowane serwisy.
- kosztów transportu.
Gwarancja nie może w żadnym przypadku być podstawą do jakiegokolwiek odszkodowania.
LACME zastrzega sobie prawo do modyfikacji urządzenia lub zmian w instrukcji w celu wprowadzenia
usprawnień technicznych, zmian w wyglądzie lub dostosowania do nowych przepisów.

Sprzedane dla : ............................................................................................
Miasto : ........................................................................................................
Województwo : ..............................................................................................
Data : ...........................................................................................................
Dystrybutor : .................................................................................................
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Wszystkie nazwy produktów, wzornictwo i patenty zarejestrowane.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

INFORMATION
SUPPORT
SERVICE

com

Route du Lude
F-72200 La Flèche
Tél. +33 2.43.48.20.81
Fax. +33 2.43.45.42.56

Wyłączny dystrybutor na Polskę:

POMELAC Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 1
07-200 Wyszków
Tel. +48 29 742 30 81
Fax. +48 29 742 56 25
e-mail: pomelac@pomelac.pl
www.pomelac.pl

