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Obroża treningowa elektryczna dla psa 718A
 

Cena: 90,96 PLN

Opis produktu
 

Obro?a treningowa elektryczna dla psa 718A
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Obro?a antyszczekowa marki Revento zatrzymuje szczekanie przy
stopniowo narastaj?cych d?wi?kach i wstrz?sach, które s? kontrolowane
przez mikroprocesor odró?niaj?cy szczekanie psa od innych d?wi?ków
otoczenia i automatycznie generuje odpowiedni impuls po ka?dym
szczekaniu.

 

Obro?e antyszczekowe s? obecnie jedn? z najskuteczniejszych metod
tresury psów. Stosowane zgodnie z zaleceniami, pozwalaj? na skuteczne, a
przede wszystkim bezpieczne korygowanie zachowa? pupila.

 

 

Nasza obro?a zosta?a wyposa?ona w zmodernizowany inteligentny czujnik,
dzi?ki czemu zareaguje tylko i wy??cznie na szczekanie Twojego pupila!

 

 

JAK DZIA?A OBRO?A?

 

Nasza obro?a posiada 2 tryby szkolenia oraz 4 regulowane poziomy
czu?o?ci. Pierwszy tryb to sygna? d?wi?kowy i wibracja, a drugi to sygna?
d?wi?kowy, wibracja i impuls elektryczny.
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Poziom czu?o?ci obro?y posiada zakres od zerowej reakcji obro?y do szoku
elektrycznego. Wybierz odpowiedni tryb dla swojego zwierzaka. Mimo, ?e
obro?a jest w 100% bezpieczna to pami?taj o tym aby nie m?czy? obro??
psa i nie zrobi? mu krzywdy!

 

 

DOPASUJ OBRO?? DO SWOJEGO PSA

 

Nasza obro?a jest odpowiednia dla ma?ych, ?rednich oraz du?ych psów o
wadze od 7 do 50 kilogramów. Materia?owy pasek mo?na regulowa? w
obwodzie od 20 do 60 cm. Wysokiej jako?ci materia? zapewni
komfort Twojemu psiakowi i nie obro?a nie b?dzie go uwiera?a w trakcie
noszenia.

 

Sugestia: Dla niektórych psów d?ugow?osych zalecamy przystrzy?enie
cz??ci w?osów pod szyj? psa dla lepszego funkcjonowania.

 

 

Nie zalecamy stosowania obro?y u psów o ni?szej masie cia?a
ni? opisana przez nas.
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INTELIGENTNY CHIP

 

Produkt zosta? wyposa?ony w zmodernizowany inteligentny czujnik, który
potrafi wykry? i zignorowa? szczekanie innych psów oraz ha?as z
zewn?trz, co wyró?nia go na tle innych "antyszczeków" dost?pnych na
rynku. Nasza obro?a zareaguje tylko i wy??cznie na szczekanie Twojego
psa.
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BEZPIECZE?STWO TO PODSTAWA

 

 

Je?li obro?a antyszczekowa dzia?a w sposób ci?g?y 7 razy w ci?gu 1
minuty, przejdzie w tryb automatycznej ochrony, a na wy?wietlaczu pojawi
si? napis "E". Po up?ywie 1 minuty ponownie wejdzie w tryb pracy. W trybie
automatycznej ochrony, naci?ni?cie dowolnego przycisku spowoduje
ponowne wej?cie obro?y w tryb pracy.
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POSTAW NA SPOKÓJ I DYSCYPLIN?

 

Obro?a 71A to ?wietny system dla osób, które borykaj? si? z wiecznym
brakiem snu przez swojego ukochanego pupila.

 

ZAPOMNIJ o wyciu psa podczas spacerów, w trakcie rodzinnych
wycieczek, o wiecznie skar??cych si? s?siadach czy p?aczu dziecka, które
jest rozdra?nione przez Twoj? czterono?n? pociech?.

 

 

ZAWSZE WIDOCZNY

 

Nie musisz si? martwi? o szukanie swojego pupila. Obro?a emituje ?wiat?o
widoczne z odleg?o?ci 150-200 metrów dzi?ki czemu b?dziesz widzie?
kiedy Twój pies rado?nie biega w oddali. Naci?ni?cie i przytrzymanie
przycisku "S" w??cza/wy??cza funkcj? ?wiat?a nocnego.
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INTELIGENTNY SYSTEM PRZYPOMINANIA

 

Obro?a Revento 71A przypomni Ci sama gdy poziom na?adowania Twojej
obro?y b?dzie mniejszy ni? 20%.

 

 

?ADUJ KIEDY CHCESZ

 

Obro?? mo?esz ?adowa? za pomoc? do??czonego kabla USB, dzi?ki
czemu zrobisz to podczas pracy na komputerze, w trakcie ?adowania
innych urz?dze? za pomoc? powerbanka lub korzystaj?c z tradycyjnej
metody czyli pod??czaj?c do gniazdka (w zestawie brak "kostki" do
kontaktu).
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WODOODPORNO??

 

Obro?a 71A sprawdzi si? w trakcie ró?nych warunków pogodowych oraz
wytrzyma lekkie zachlapania wod?.

 

NASZE ZALECENIA CO DO U?YTKOWANIA

 

Nie przyczepiaj do obro?y ?adnych innych przedmiotów typu smycz, szelki
itp.

 

Upewnij si?, ?e obro?a nie jest zbyt ciasna - JEDEN PALEC musi si?
mie?ci? pomi?dzy paskiem obro?y a szyj? zwierz?cia aby unikn??
wyzwolenia si? z obro?y z powodu dr?enia/ruchów psa.
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Obro?a NIE MO?E by? noszona D?U?EJ NI? 12 GODZIN jednorazowo -
mo?e to spowodowa? podra?nienie skóry. Zmieniaj po?o?enie obro?y na
szyi psa ?rednio co 1-2 godziny.

 

Codziennie sprawdzaj okolice szyi swojego psa czy nie wyst?puje u niego
wysypka/podra?nione miejsca/zaczerwienienia.

 

Raz w tygodniu czy?? okolice szyi zwierz?cia i miejsca kontaktu obro?y
wilgotn? szmatk?.

 

BUDOWA
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1. Regulacja czu?o?ci (A-B-C-D)
2. Tryb wstrz?sów (A-B-C-0)
3. Przycisk zasilania
4. Mikrofon czujnika
5. Punkt styku
6. Magnetyczny port ?adowania
7. Przewodz?ca os?ona sondy

 

 

W ZESTAWIE OTRZYMUJESZ:

 

Obro?? antyszczekow?
Oryginalne opakowanie
Instrukcj? obs?ugi w j?zyku polskim
Kabel USB do ?adowania
Diod? testow?
Gumowe nak?adki na czujniki obro?y

 

 

DANE TECHNICZNE

 

Wyj?cie: 5.0V 1.0A
Poziom wodoszczelno?ci: IP67
Pojemno?? baterii: 250mAh
Czas ?adowania: 1-2 godziny
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Galeria
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