Увод

Искате ли лесно, бързо и ефективно да обучите домашния си любимец? Системата за електронно обучение DOGtrace ™ d-контрол, състояща се от предавател и нашийник, ще ви помогне да постигнете тези резултати. Ръчният предавател (подобен на дистанционното управление на вашия телевизор) дава възможност да се дават команди от значително разстояние. Има два вида командване. Звуково сигнализиране и сигнализиране чрез четири различни по стпен електронни импулса. Електронните системи на предавателя и нашийника използват най-съвременните технологии на базата на едночиповите микропроцесори и безжичните комуникации. Благодарение на ергономичния си дизайн и малкото тегло, кайшката може да се използва и за кучета от малките породи.

Съдържание

1.	Нашийник (приемник)
2.	Електроди
3.	2 бр CR2 3V литиева батерия
4.	Неонова тест лампа
5.	Дистанционно управление (предавател)
6.	 Инструкции и гаранция.
Допълнителни аксесоари
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Резервни батерии, модерни и пъстри модели на нашийника, резервни уплътнения, резервни електроди и  винтове.
Дистанционно управление
За да изберете степеннта на импулса, изберете бутон от 1до 6; 
Микрофон – Звуков сигнал бутон;
 ON / OFF - вкл./изкл.;
Светлинен индикатор
Нашийник:
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Платнена част;                          
Електроди;
Светлинен индикатор; 
Сигнален приемник;Да се разреши въвеждането на латиница
Въведете текст или адрес на уебсайт или 

Примерна употреба на „“:
автоматично преведено от Google
Alpha

Поставяне, подмяна и монтаж (замяна) на батерията в приемника.

1. Отвийте 4-те винта на капака с кръстата отвертка. 
2. Инсталирайте CR2 3V литиевата батерия. Гледайте правилната полярност, показана на приемника със символ "+".
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3. Ще прозвучи звуков сигнал, указващ правилната инсталация на батерията. Ако не  чуете звуков сигнал след инсталацията на батерията, незабавно я отстранете. Проверете
полярностите и се опитайте отново.
4. Преди да поставите капака на мястото му, уверете се, че гумено уплътнение е поставено правилно. 
5. Затегнете 4-те винта на капака на приемника.

Проверка на състоянието на батерията.

Чрез индикатора на предния панел на приемника (нашийника), може да се провери състоянието на батерията.
- Батерията е напълно заредена, когато лампичката на приемника свети в зелено.
- Батерията е изтощена, когато лампичката на приемника свети в червено. В този случай, подгответе резервната литиева батерия за смяна.

Монтаж (замяна) на батерията в дистанционното управление.
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1. Отстранете винта от задната страна на дистанционното управление, премахнете 
капака внимателно и инсталирайте новата батерия. Отново спазвайте правилната полярност, показана на капачето в отделението. Поставете капачето и затегнете винта обратно.
С изразходването на батерията, обхвата на контрол  ще намалява. Така ще разберете, че скоро ще се наложи подмяна на батерията. Още един знак, че батерията е на привършване е  звукът, който ще отслабва, когато включвате и изключвате дистанционното. 
Подгответе резервната литиева батерия и следвайте предишния раздел за инсталиране на батерията в дистанционното управление.
Уверете се, че дистанционното работи правилно.
Съвет:  Можете да премахнете батериите по-лесно, ако използвате отверка и я поставете внимателно под ръба на батерията.
Включване на дистанционното управление ON / OFF 
Включване: Натиснете за 1 секунда On / Off бутона на дистанционното управление. Ще чуете звуков сигнал, светодиодът ще светне в зелено.
Изключване: Отново натиснете за 1 секунда бутона On / Off. Ще чуете звуков сигнал и зеленият светодиод спира да свети.
Включване на приемника (нашийника) ON / OFF 
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Магнитната система за превключване, намираща се  в дистанционното управление се използва  и за включване и изключване на приемника (нашийника). 
Включване: Допрете долната част на дистанционното управление за 1 секунда към приемника (виж фиг.). Индикаторът ще започне да свети зелено и това показва, че приемникът е готов за употреба.
Изключване: Отново докоснете долната част на дистанционното управление за 1 секунда. Светодиодният индикатор на приемника ще свети в червено. Приемникът е изключен.
За да се подобри животът на батерията, е необходимо да изключвате приемника винаги след тренировка.Ако приемникът не се използва за по-дълъг период от време, препоръчваме да извадите батерията от него.
Програмиране  на дистанционното и приемника
Всяко дистанционно управление има свой собствен RF оперативен код. Програмирането на дистанционното управление с приемника става по време на първата употреба или когато имате ново дистанционното управление или приемник (в случай, че сте загубили някое от тях). Тази операция ще ви позволи да синхронизирате дистанционното управление с приемника.
1. Включете вашия предавател (дистанционно).
2. Докоснете долната част на вашето дистанционно с приемника (нашийника).Светодиодът ще светне в зелено за около 6 секунди, след което ще премине към режим на програмиране, сигнализирайки с червен цвят.
3. Сега отделете предавателя и натиснете бутона на звука от дистанционното управление. Кодовете ще бъдат съчетани и вашият приемник ще издаде звуков сигнал.
!!! ВАЖНО: Преди да използвате приемника за първи път или преди пренастройването му, уверете се, че никой друг не използва същия d–контрол или друг продукт, произведен от DOGtrace около вас в този момент, тъй като вашият приемник може случайно да
получи  код от друго дистанционно и да се настрои към него. Ако това се случи,
програмирате приемника отново, като използвате дистанционното управление.
Препрограмиране на приемника

Приемникът може да се програмира многократно без ограничения с помощта на дистанционното управление. Също така е възможно да се програмират  неограничен брой приемници на едно дистанционно, с цел съвместно обучение на няколко кучета. Възможно е и да се запишат два предавателя към един приемник - единият да е за инструктора, за да може да коригира обучението.

Как да използвате дистанционното управление

DOGtrace ™ d-контрол EASY е дистанционно управление, предназначено за взаимодействие с един приемник.
Бутон „ Звуков сигнал”
Натискайки бутона на звука, ще изпратите звуков сигнал към приемника в рамките на голямо разстояние. Ако го задържите, сигналът не спира, а светодиодът свети в зелено постоянно.
Бутони от 1 до 6
Чрез натискане на някой от тези бутони, ще изпратите на вашето куче предупреждение под формата на електронни импулси, предадени от двата електрода, разположени в приемника. През времето, когато натискате бутона, електронните импулси се предават на всяка 8 секунда и това се указва с червен светодиод на приемника.
Ниво 1: много слаб импулс ; Ниво 2: слаб импулс ; Ниво 3: средно силен импулс ;
Ниво 4: силен импулс ; Ниво 5: много силен импулс ; Ниво 6: най-силният импулс

Как да се провери, че вашият D -контрол работи правилно?
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Можете да проверите по всяко време дали вашата система работи правилно. Преди проверката, се уверете, че приемникът е изключен.
1. Свържете кабелчетата на лампата за двата електрода (отпуснете електродите,
издърпайте кабелите на лампата по тях, така че да бъдат хванати здраво и след това  затегнете електродите).
2. Включете  дистанционното и приемника.
3. Натиснете бутона за изпращане на импулс. Лампата ще покаже
получаване на сигнала чрез едно мигване. Промяната в силата на импулсите ще се отрази от по-слабата или по-силна светлина на лампата.
4. В този момент свети само лампата,т.е. електродите не излъчват никакви импулси.
За най-добри резултати
Командите, които изпращате на вашето куче, се предават от дистанционното към нашийника посредством радио вълни. Разпространението им зависи от редица фактори, напр. географските условия и околности. При нормален терен обхватът е около 200 м.
Ако искате да постигнете най-добри резултати, се придържайте към следните условия: 
1.  Дръжте дистанционното управление в ръката си и не покривайте предната му част , където се намира антената.
2.  Дръжте дистанционното управление с протегната пред вас ръка.
3.  Преди да излезете и да започнете обучението, обърнете внимание на батериите и при нужда ги заменете с нови. 
4.  Силата на батериите намалява при температури под 0 ° C. Ако е възможно, дръжте дистанционното на топло (напр. в джоба си) и го вадете само за употреба.
Подбор на електроди
Всеки пакет съдържа два вида електроди. Ако кучето ви е малка порода с къс косъм, използвайте късите електроди. Ако кучето ви е средна/голяма порода, с дълъг косъм, използвайте по-дългите електроди. 
Поставяне на нашийника
Лентата на нашийника трябва да се нагласи така, че електродите са в контакт с кожата на животното. Ако тя е прекалено хлабава, ще се размества постоянно и това може да раздразни
кожата на кучето. Освен това, по този начин самият нашийник не е надежден. Не препоръчваме да се носи прекалено дълго на едно и също място, тъй като може да предизвика дразнене. Ако се налага да седи дълги часове на врата на кучето, то от време на време променяйте позицията.

Съвет: Ако позиционирате приемника на врата на кучето странично( по дължина),
ще разширите обхвата на предаване.
Обучение с нашийника
За да работите с нашийника, освен опознаването с технологията и начина на експлоатация, е важно да имате и елементарни познания за обучение на кучета.Ако не разполагате с тези знания, препоръчваме да се обърнете към център за обучение на кучета, където ще научите основните методи за комуникация с вашето куче.
Може да използвате нашийника най-рано на 6-месечно кученце, като започнете с основни команди като: "Седни", "Легни", "На място", „Пусни”, "Не!" ...
Съчетаването на тези команди заедно със звуков сигнал от нашийника, ще създаде
връзка между тях. След като командата е изпълнена успешно, винаги трябва да награждавате и поущрявате вашия любимец, така че той да започне да изпълнява всичките ви заповеди с желанието да ви направи щастливи. Не трябва да се отнасяте зле към кучето при небързото изпълнение за командите, защотото то ще се отдръпне от вас. Съветваме, първоначално да започнете тренировки на повод. Кучето ще трябва да свикне с нашийнка, така че е добре да го носи в продължение на няколко дни, но без да го използвате по предназначение(т.е. без ел.импулси), за да не може да направи връзка между нашийника и изпълняването на командите.За положителни и ефективни резултати се изисква доста време, така че не бързайте! За тренировките изберете добре позната и спокойна среда. Изберете най-подходящия момент, за да натискане бутона, точно когато на кучето се забранява нещо.
Не се колебайте да се свържете с професионален треньор за повече съвети и в случай на някакви проблеми.
Не препоръчваме да използвате нашийника при кучета, които не са в добро здравословно състояние (например имат сърдечни проблеми, епилепсия и др.) или при кучета с поведенчески нарушения.
Звуков сигнал
Вие сами преценете как ще го използвате. Всичко зависи от метода, по който желаете да обучавте кучето си.
С функцията на звуковия сигнал, можете да:
- Изпратите предупредителен сигнал към кучето си, когато прави нещо нередно.
- Да привлечете вниманието му, особено когато наоколо е прекалено шумно.
- Да го научите, че този сигнал означава "Вкъщи", "Ела!" и т.н. - команди, който заместват използването на кучешка свирка.
- Звуковият сигнал, съпроводен от ел. импулс е много ефективен метод при обучението. Скоро вашият любимец ще направи връзка между предупредителния звук и последващия импулс и ще реагира още след сигнала.
- Много е важно винаги да използвате звуковия сигнал по един и същи начин, така че да се предотврати объркване на кучето.
Бутони от 1 до 6
Ако кучето не се подчинява на вашата команда, можете да коригирате импулса (на подходящо ниво), за да го разсеете от това, което прави  и да насочите вниманието му към вас. Този импулс не наранява кучето. Чувството е неприятно за него и затова вашият любимец скоро ще създаде връзка между командите, звуковия сигнал и последвалото неприятно усещане. 
Дълъг импулс (задръжте натиснат бутон за повече от 3 секунди)
- Това е първата стъпка на обучението.
- Желателно е мястото, където провеждате обучението, да е познато на животното (поне в началото).
- Тъй като импулсът е по-дълъг, използвайте по-ниска интензивност.
Кратък импулс (задръжте натиснат бутона за 1 секунда най-много)
- Използвайте тази функция за коригиране на поведението на кучето.
- Кратките импулси обикновено се използват на по-късен етап от обучението, след като кучето е преминало обучение с дълги импулси.
- Тук се използват и по-силните импулси, за разлика от обучението с постоянни импулси, където степентта им е по-слаба. 
Предимства
С DOGtrace ™  изключително лесно и бързо научавате кучето:
- Да се разхожда  без повод.
- Да изпълнява надеждно и сигурно команди като "На място", "Ела" и т.н.).
- Да коригирате  поведението му в даден момент ("Не", "Пусни").
- Да го отучите от лоши навици като напр.- взимане на храна от масата, скачане по хората, нежелан лай и др.
- Да постигнете разбирателство с кучето, без да се налага да ползвате повод.
- Да го научите да бъде до вас и около вас, като по този начин намалявате риска, от това да се загуби или да тръгне по друго куче. Така, вашият любимец е свободен, без ограничителния повод, а вие сте спокойни, че той е в безопасност.
- Можете да го научите на специфични команди за бизнеса, лова, спорта или друга сфера на дейност.
- Може да използвате DOGtrace ™ по време на лов като средство за комуникация с кучето,      както и в редица други случаи, които сами ще преоткривате с течение на времето.
Мерки за безопасност:
1. Поддръжка
- Не поставяйте дистанционното в близост до обекти, чувствителни към магнитно поле.
- Не излагайте DOGtrace нашийника на високи температури.
- Подменяйте батериите на всеки две години, както и в случайте, когато много дълго време не сте използвали комплекта. Премахвайте плоската батерия на устройството, тъй като може да протече и да го повреди ;
- Многократните контакти на електродите с кожата на кучето може да предизвикат дразнене. Ако това се случи, не използвайте нашийника, докато всички следи от дразнене не изчезнат.
- Не използвайте вещества като разредители, бензин, или други подобни препарати, за да почистите вашия DOGtrace ™d-контрол EASY. При необходимост, използвайте мека влажна кърпа и неутрален почистващ препарат. Приемникът е водоустойчив, само при условие, че уплътненията са здрави и предварително намазани със силиконов вазелин, а за по-добра устойчивост, може да замените уплътненията със силиконови. След всяка смяна на батерията се уверете, че уплътнението е добре почистено и че винтовете са достатъчно затегнати. Проверявайте ги редовно и ги затягайте при необходимост. Дистанционното управление е водоустойчиво само срещу пръскане с вода, а не срещу потапяне. Дизайнът му позволява да остане за кратко време под дъжда. Пазете го от влага и вода, винаги когато това е възможно. Ако го изпуснете във вода, то със сигурност ще бъде безвъзвратно повредено. Ако не използвате устройството дълго време, извадете батериите от дистанционното и приемника. Когато отново ви потрябват, първоначалното автоматично кодиране ще е запазено.
2. В случай, че вашата кайшка не работи, първо се информирайте за следното:
 
- Прочетете инструкциите за употреба и се уверете, че проблемът не е причинен от слаби батерии.
- Проверете дали батериите са разположени правилно.
- Ако проблемът продължава, извадете батерията от приемника, след това използвайте метален инструмент (например отвертка, ножица и др.) и го допрете до полюса за батериите, за около 2 секунди. Поставете отново батерията. Устройството издава звуков сигнал, че батерията е поставена с правилната полярност.
- Също така помага и програмирането на приемника отново. Изтрийте предишния код от паметта и след това го синхронизирайте с приемника, в съответствие с указанията в това ръководство.
Ако проблемът продължава, се свържете с вашия доставчик.

3. Отстраняване на неизправности

DOGtrace ™ осигурява продукт с гаранция от две години, считано от датата на покупката.
Производителят не носи отговорност за вреди, причинени от неправилно използване на продукта или при ремонт и демонтаж от неоторизиран сервиз.
Гаранцията не обхваща следните елементи:
- Батерии
- Нови ленти на нашийника
- Повреда в следствие на транспортирането на продукта до продавача.
- Повреда, причинена по небрежност от страна на потребителя или от злополука (например от изпускане,счупване т.н.) и от намеса на неоторизирани лица.
Информацията, съдържаща се в това ръководство може да се промени без
предизвестие.

Технически данни


ПРЕДАВАТЕЛ (ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ)
 Тегло .............................................................................................60 грама (без батерия)
 Диапазон....................................................................................... Около 200 метра в свободна зона
 Захранване.................................................................................... Литиева батерия 3V CR20
 Обслужване на батерията..........................................  6-12 месеца, в зависимост от потреблението
 Честота .........................................................................................869,525 MHz (25 MW)
 Антена...........................................................................................Интегрирана
 IP код.............................................................................................Защита срещу пръскане с вода
 Радио комуникация,безопасност и кодиране............................С микроконтролер
 Брой нива на пулса........................................................................6
 Работна температура....................................................................-10 ° C до + 50 ° C
 Размери..........................................................................................110 × 52 × 30 мм

ПРИЕМНИК (НАШИЙНИК)
Тегло ...............................................................................................56 грама (без каишка и батерия)
Захранване...................................................................................... CR2 3V литиева батерия
Обслужване на батерията.................................................. 6 месеца, в зависимост от потреблението
Честота............................................................................................. 869,525 MHz
Антена............................................................................................... Интегрирана
 IP код.................................................................................................Срещу потапяне
 Радио комуникация, безопасност и кодиране...............................С микроконтролер
 Работна температура.......................................................................-10 ° C до + 50 ° C
 Регулируема обиколка на врата..................................................... 20-75 сантиметра
 Размери.............................................................................................. 62 × 42 × 30 мм



