Gebruiksaanwijzing Remote Pet training collar
Features:
(mogelijkheden)
1.
100 vibratiestanden
2.
100 schokstanden
3.
de standen kunnen worden afgesteld met de up&down knop
4.
een geluidsknop activeert een geluidstoon op de ontvanger
5.
het systeem kan worden gebruikt voor 1 of 2 ontvangers
Power Saving:
(energie besparen)
6.
de ontvanger schakelt zichzelf uit als hij 4 minuten niet is gebruikt
7.
elke beweging zal de ontvanger in standby-stand zetten
8.
de zender schakelt zichzelf in standby-stand als er 20 seconden niets mee is gedaan, en schakelt
zichzelf na 20 minuten uit.
User manual for transmitter:
(gebruiksaanwijzing voor de zender)
* om de batterijen te plaatsen, open de batterijklep
* de batterijklep is aan de achterzijde van de zender
* open de batterijklep door de klep naar beneden te schuiven
* Plaats de batterijen (2x4LR44 /6V)
* de zender gaat automatisch aan
* druk de knoppen 1 voor 1 in, het lcd scherm wijzigt.
* druk de up&down toetsen in aan de rechter zijkant om de stand van de vibratie of schokken te wijzigen.
* kies kanaal 1 of 2 voor 1 of 2 ontvangers.
* Het LED licht kan gebruikt worden voor trainings signalen.
* de zender schakelt zichzelf in standby-stand als er 20 seconden niets mee is gedaan, en schakelt zichzelf
na 20 minuten uit.
* In de standby stand, druk een willekeurige toets (met uitzondering van de LED-licht toets) om weer in
te schakelen.
* Om de zender aan te zetten, druk minimaal 5 seconden op de MODE-toets.
User manual for receiver en “paren” van de zender en ontvanger
(gebruiksaanwijzing voor de ontvanger)
* Om de batterijen te plaatsen:
* verwijder de batterijkap
* plaats de 2 batterijen (AAA/1.5V)
* De ontvanger geeft een pieptoon
* Pak de zender, en kies een kanaal door op de ½ toets te drukken.
* druk direct daarna op de “LAUNCH” knop op de zender.
* de ontvanger geeft nu een piepe en de zender en ontvanger zijn nu gekoppeld.
* plaats de batterijkap terug en bevestig de metalen pennen.
How to check if the static is working:
(hoe controleer je of de schokken werken)
* gebruik het bijgeleverde led-lampje
* plaats het lampje tegen de electrodes. Druk op de zender op de LAUNCH-knop (let op dat de zender op
schokken is afgesteld). Het led lampje zal aangaan.
* zet de schokken op een lage stand dmv de toetsen aan de rechterzijkant, druk uw vingers op de polen en druk
op de LAUNCH-knop.

