Distants-treeningurihm: FS-600E
Tootest
Innotek’i elektroonilised treenimisseadmed on turvalisimad, loomasõbralikud ja efektiivseimad
tooted oma valdkonnas.
Korrektne kasutamine tagab toote tõrgeteta toimimise ja aitab Teil õpetada oma lemmikule
soovitud reegleid.
Koer omandab kiiresti teadmise, et ta saab ISE katkestada soovimatu elektrilise impulsi oma
kaelal, kui ta jälgib peremehe käsklusi. Koer õpib usaldama oma peremehe käsklusi, kuna just
nende järgimine lõpetab elektriimpulsi.
Tootel on eri tugevusega elektriimpulsi astmed võimaldamaks Teil valida sobiv tase oma koera
temperamendile ja füüsisele vastavalt.
HOIATUSED
Innotek’i elektroonilised kaelarihmad on mõeldud kasutamiseks ainult koertel.
Tavaliselt piisab madalast impulsi tasemest, et soovitud tulemusi saavutada; soovitame
Teil kasutada madalaimat vajalikku impulsi taset.
Tühjenev patarei võib põhjustada häireid süsteemi töös. Ärge kasutage seadet kui
arvate, et patarei on tühi.
- Andke koerale aega harjuda uue kaelarihmaga enne kui alustate treeninguga. Koer peaks
suhtuma sellesse nagu igapäevasesse, tuttavasse esemesse mitte seostama oma uut kaelarihma
treeninguga.
MITTE JÄTTA KAUEMAKS KUI 12 TUNNIKS KOERALE KAELA.
MITTE MUUTA SEADEID kui treeningrihm on koera kaela ümber.
Treeningrihma kasutada ainult koeraomaniku järelvalve all.
Hoida laste eest.
TÄHTIS
Kuna koerad on erineva temperamendiga on nende reaktsioon elektroonilisele treeningrihmale
samuti erinev, ettearvamatu. Koera turvalisuse huvides kasutada esimesel treeningul pikka
jalutusrihma, et säilitada kontroll koera käitumise üle. Agressiivse iseloomuga koerad võivad
pöörduda rünnakule ärrituse (oletatava) allika vastu. Kui Teie koeral on (olnud) kalduvus
agressiivsusele pidage enne toote kasutamist nõu professionaalse treeneriga.
Enne treeningu alustamist palume tutvuda käesoleva treeningjuhendi ja näidetega.
KOMPONENDID
A.
Saatja – kompaktne käeshoitav saatja saadab kodeeritud signaali kaelarihmvastuvõtjale ja kindlustab töö millal iganes nupule vajutatakse. Töötab 12-voldise alkaline
patareiga.
B.
Kaelarihm-vastuvõtja – Veekindel vastuvõtja, mis on kinnitatud kaelarihmale.
Sisaldab vooluahelat, mis vahendab koerale stimulatsioonivarraste kaudu elektriimpulsse.
Vastuvõtja on tehases laetud, kuid soovituslik on siiski enne kasutamist uuesti täis laadida.
C.
Stimulatsiooni vardad – kaks varrast annavad edasi elektriimpulsi. Pakendist leiate
lisaks veel kaks komplekti eri pikkustega vardaid. Valige oma koera karvkatte paksuse/tiheduse
järgi sobivaim vardakomplekt.
D.
Akulaadija – laeb kaelarihm-vastuvõtja NiCad aku. Sobib standardvooluvõrku (220 V,
50 Hz). Kaelarihm on laetud 12 tunniga. Innotek’i “Smart Charge” tehnoloogia väldib
ülelaadimist.
E.
Tester – Süsteemi kontrolliks ühendada tester Stimulatsiooni varrastega ja vajutada
saatja nupule. Lambi süttides väljastab kaelarihm impulsi.
F.
Kaitsekork – Tagab süsteemi veekindluse. Peab olema alati vastuvõtjale asetatud.
Kaasas on ka tagavarakork.
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OSA 1
Saatja seaded ja programmeerimine.
A. Stimulatsiooniastme määramine
Kõik saatja seaded on hõlpsasti muudetavad lülititest, mis paiknevad Saatja sees, patarei kõrval.
Patareikamber avaneb vajutades (alt üles) ühele kahest saatja küljes olevast rõngast.
Stimulatsioonitase määratakse esimese kolme lülitiga.

Stimulatsioonitase
1
Välja lülitatud
Üleval
1. tase
All
2. tase
Üleval
3. tase
All
4. tase
Üleval
5. tase
All
6. tase
Üleval
7. tase
All
(“Üleval” on patarei suunas).

Lüliti
2
Üleval
Üleval
All
All
Üleval
Üleval
All
All

3
Üleval
Üleval
Üleval
Üleval
All
All
All
All

NB!: Lülitid 4 ja 5 peavad olema üleval.
Treenides esimest korda soovitame Teil kasutada väikseimat taset ja siirduda järgmisele vaid
juhul, kui jääb saavutamata oodatud reaktsioon koeral.
B. ID-koodi vahetamine
Kui Teil esineb probleeme teiste läheduses viibivate treeningseadmete tõttu, tuleks saatjal
vahetada ID-kood.
Selleks tuleks muuta lülitite 6,7 või 8 positsiooni (vastavalt vajadusele).
Pärast ID-koodi muutmist tuleb saatja ja kaelarihm-vastuvõtja sünkroniseerida (vt. all).
TÄHTIS
Iga kord, kui Te muudate saatja ID-koodi või vahetate patarei tuleb saatja ja vastuvõtja
omavahel sünkroniseerida.
Selleks: hoida punaseid märkepunkte koos kuni vastuvõtja tuli jääb püsivalt põlema ja seejärel
eemaldada kaelarihm saatjast. Märketuli peaks hakkama vilkuma. Vajutage saatja nupule ja
sünkroniseerimine on valmis.
EI TOHI sünkroniseerimist läbi viia kui kaelarihm-vastuvõtja on koeral kaelas!

OSA 2
Kaelarihm-vastuvõtja laadimine.
Kaelarihm on osaliselt tehases laetud, soovituslik on kaelarihm enne esimest kasutamist täis
laadida. Laadimiseks eemaldada kaitsekork; selle all on pistik laadija jaoks.
Patareid tuleks alati laadida toatemperatuuril. Laadimine liiga kuumas või külmas vähendab
patarei eluiga.
Kaelarihm on laetud umbes 12 tunniga. Innotek’i “Smart Charge” tehnoloogia väldib
ülelaadimist. Täislaetud patarei peaks vastu pidama 48-72 tundi normaalkasutust. Kaelarihm on
sisse lülitatud, kui see laadijast eemaldada. Märgutuli põleb. Vajutades saatja nupule lülitub
rihm töösse ja rihma märgutuli hakkab vilkuma.
Tühi aku võib põhjustada häireid süsteemi töös. Vältimaks koera segadusse ajamist, tuleks alati
veenduda, et aku on laetud.
Kaelarihma kasutamata säilitamiseks peab see olema täis laetud. Iga kuue kuu järel tuleks aku
täielikult tühjendada ja seejärel taas täis laadida.
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OSA 3
Kaelarihm-vastuvõtja sisse ja välja lülitamine.
Kaelarihma lüliti paikneb punase märkepunkti all. Selle aktiviseerib saatja magnetlüliti, mis
paikneb saatja punase märkepunkti all.
Sisselülitamiseks hoida lühiaegselt punkte koos. Märketuli süttib ja hakkab vilkuma.
Väljalülitamiseks hoida lühiaegselt punkte koos. Märketuli süttib ja kustub.
Kaelarihma kinnitamine koerale
Varraste valik
1.
Kasutage lühikesi vardaid lühikesekarvaliste koerte puhul
2.
Kasutage pikki vardaid pika(või paksu)karvaliste koerte puhul
3.
Keerata käsitsi kinni ja seejärel pingutada ühe täiendava pöörde võrra komplektisoleva
võtmega. Liiga kõvasti ei tohi pingutada!
Kaelarihm
1.
Pange koerale rihm kaela nii, et vastuvõtja karp jääb allapoole
2.
Pingutage rihm, kuid mitte niipalju, et see hingamist takistama hakkab
3.
Kontrollige, et vardad on kontaktis koera nahaga.
4.
Vajaduse korral võite ülejääva rihmaosa lühemaks lõigata.
TÄHTIS
Kasutage alati kummist isolaatoreid kaelarihma ja impulsivarraste vahel.
Vajaduse korral pügage koeral karvu vähemaks kui need takistavad varraste kontakti
nahaga.
Mitte jätta seadet koera kaela kauemaks kui 12 tundi või järelvalveta.
Kontrollige vahetevahel treeningseadme mõju koera nahale.
Kontrollige vahetevahel varraste kinnitust, ennetamaks nende lahtitulemist ja
ärakadumist.

OSA 4
Saatja patarei.
Saatja kasutab 12 V alkaline patareid.
Peale patarei vahetust tuleb saatja uuesti programmeerida ja vastuvõtjaga sünkroniseerida
(vt.osa 1).

KASULIKUD VIHJED JA TREENIMISÕPETUS
Efektiivseks treeninguks tuleks jälgida allolevat juhendit:
1.
Kasutage alternatiivseid meetodeid koerale käskluste õpetamiseks. Ainult juhul, kui
koer saab Teie käsklustest aru, võite treeningut jätkata treeningurihmaga.
2.
Olge alati veendunud, et rihm on töökorras, enne kui panete selle koerale kaela.
3.
Asetage stimulatsioonitase madalaimaks, see võimaldab Teil vajadusel jätkata
kõrgemate tasemetega.
4.
Kasutage lühikesi treeninguperioode (10 minutit). Peale 30 minutilist puhkust jätkake.
5.
Ärge kunagi jätkake treeningut, kui koer on kaotanud huvi. Pidage vahet puhkamiseks
ja koeraga mängimiseks.
6.
Laske koeral kanda kaelarihma mõned tunnid iga päev 1-2 nädala jooksul enne, kui
alustate treenimist.
7.
Pange kaelarihm koerale kaela vähemalt 30 minutit enne, kui alustate treeningut. See
väldib koera “rihmateadlikust”.
8.
Kui olete juba kord alustanud treeninguprogrammi treeningurihmaga, kasutage ka
edaspidi seda.
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9.

Lõpetage alati trenn hea märkusega. Laske koeral korrata õpetatavat ülesannet. See
aitab säilitada koera huvi.

PROBLEEMID
§
Süsteemi testimiseks kasutage testerlampi (komplektiga kaasas). Kontrolliks ühendada
tester stimulatsiooni varrastega ja vajutada saatja nupule. Lambi süttides väljastab
kaelarihm impulsi. Kui lamp ei sütti tuleks katsetada saatja ja vastuvõtja
sünkroniseerimist (vt. osa 1).
§
Kui sarnase süsteemi signaal hakkab tööd häirima, tuleks vahetada süsteemi ID-kood (vt.
osa 1).
§
Kui Teile tundub, et Teie koer ei reageeri stimulatsioonile, võib viga olla valesti valitud
stimulatsioonivarrastes, tühjenenud patareis või akus. Laadige aku, vahetage patarei,
kontrollige, et kontaktid puudutavad koera nahka. Kui ikka ei tööta, siis pöörduge
Innotek’i hoolduskeskusesse.

LIMITED INTERNATIONAL WARRANTY
Innotek™ warrants that its products will be free from defects in material and workmanship under normal use for one
year from the date of original consumer purchase.
During the Limited Warranty period, products covered by this Limited Warranty will be repaired by an Innotekauthorized Service Center for a nominal processing fee. Shipping costs to the Service Center are not covered by this
Limited Warranty. The returned item must be accompanied by a copy of the original receipt showing the place and
date of purchase.
This Limited Warranty is offered only to the original consumer purchaser. This Limited Warranty is subject to the
condition that any covered defect occurs under normal conditions of use and maintenance and that Innotek receives
prompt written notice of the discovery of the defect within the Limited Warranty period. It does not apply to damage
or failures that result from physical abuse or misuse of the product. The Limited Warranty is void if any attempts are
made to alter or repair the product prior to returning it to the facility within the Limited Warranty period. This
Limited Warranty does not cover lost parts or broken probe studs.

Toote on maale toonud DRAMMOFON OÜ.
Vajadusel on meiega võimalik kontakteeruda: drammofon@hot.ee
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EXCEPT AS SPECIFICALLY SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES, REPRESENTATIONS,
PROMISES OR ASSURANCES BY INNOTEK, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, WHETHER BY LAW,
CUSTOM PREVIOUS TRANSACTION OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH REGARD TO
THE PRODUCT. INNOTEK'S LIABILITY IS SOLELY AS STATED HEREIN AND NO OTHER LIABILITY
SHALL EXIST, WHETHER BY NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, TORT OR ANY OTHER CAUSE OR
ACTION. ALL LIABILITIES FOR INNOTEK STATED HEREIN ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE
REMEDIES OF THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. IN NO EVENT SHALL INNOTEK BE LIABLE
FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, OR ANY OTHER TYPE OF DAMAGE WHICH
MAY BE CAUSED IN WHOLE OR IN PART BY ANY FAILURE, DEFECT OR PROBLEM OF THE
PRODUCT.
Innotek products are not substitutes for traditional obedience training. Innotek does not guarantee the effectiveness of
its products due to variances in canine personality, temperament and influences beyond Innotek's control.
If services are required, please contact the nearest Service Center as advised below to obtain a Return Merchandise
Authorization (RMA) number and return instructions. If the return request is approved, please send the defective part
or the complete system by insured carrier to the specified address. Shipping costs are not covered.
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