ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

!

Ο̟οιοδή̟οτε άτοµο µε ενσωµατωµένη συσκευή υ̟οστηρικτική της καρδιακής λειτουργίας (βηµατοδότες,
α̟ινιδωτές) ̟ρέ̟ει να λαµβάνει ̟ροφυλάξεις κατά τη χρήση του CANICOM 800 ή του CANICOM 1500.
Τα µοντέλα αυτά εκ̟έµ̟ουν µερικώς στατικά µαγνητικά ̟εδία (α̟ό µαγνήτη το̟οθετηµένο στο
τηλεχειριστήριο)
(Συχνότητα= 869 Mhz, στα = 250 Mw για το CANICOM 800 και 500 Mw για το CANICOM 1500).
Οι συσκευές αυτές συµµορφώνονται α̟όλυτα µε τις οδηγίες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και το Standard ETSI
EN 300 220.

● Συσκευασία του CANICOM 800
Στη συσκευασία ̟εριλαµβάνονται:
▪ 1 ή 2 αδιάβροχα κολάρα CANICOM µε 1 µ̟αταρία Λιθίου 3 Volts CR2
▪ Τηλεχειριστήριο CANICOM 800 µε 1 µ̟αταρία Λιθίου 3 Volts CR2 battery
▪ 1 δοκιµαστική λυχνία
▪ 1 ή 2 σετ µακριά ηλεκτρόδια
▪ 1 κορδόνι καρ̟ού
▪ 1 Εγγύηση
▪ Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης

● Συσκευασία του CANICOM 1500
Στη συσκευασία ̟εριλαµβάνονται:
▪ 1, 2, 3 ή 4 αδιάβροχα κολάρα CANICOM µε 1 µ̟αταρία Λιθίου 3 Volts CR2
▪ Τηλεχειριστήριο CANICOM µε 2 µ̟αταρίες 3 Volts LR06
▪ 1 δοκιµαστική λυχνία
▪ 1, 2, 3 ή 4 σετ µακριά ηλεκτρόδια
▪ 1 κορδόνι καρ̟ού
▪ 1 Εγγύηση
▪ Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης
2 ηλεκτρόδια
(µακριά ή κοντά)

● Παρουσίαση συσκευής

∆είκτης On/Off
+ δείκτης εκ̟οµ̟ής σήµατος
+ δείκτης φόρτισης µ̟αταρίας

Μαγνήτης-διακό̟της
On/Off

ΚΟΛΑΡΟ (δέκτης)
∆ιάγραµµα 1

1

∆ιακό̟της On/Off +
φωτισµός οθόνης

∆ιακό̟της On/Off +
φωτισµός οθόνης

Πλήκτρο ενίσχυσης
τάσης

Πλήκτρο ενίσχυσης
τάσης

Οθόνη LCD
Συνεχές ερέθισµα
για 8 ‘’

Συνεχές ερέθισµα
για 8 ‘’

Πλήκτρα
ρύθµισης της
έντασης

Οθόνη LCD
Στιγµιαίο ερέθισµα
για <1’’

Στιγµιαίο ερέθισµα
για <1’’

Πλήκτρα
ρύθµισης της
έντασης

Ακουστικός
τόνος

Πλήκτρο ε̟ιλογής
3-̟ορτοκαλί δέκτης

Ακουστικός
τόνος

Πλήκτρο ε̟ιλογής
4-µ̟λε δέκτης
Περιοχή του
µαγνήτηδιακό̟τη On/Off

Περιοχή του
µαγνήτηδιακό̟τη On/Off

Πλήκτρο ε̟ιλογής
Α-µαύρος δέκτης

Πλήκτρο ε̟ιλογής
1-µαύρος δέκτης

Πλήκτρο ε̟ιλογής
B- κίτρινος δέκτης

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CANICOM 800
∆ιάγραµµα 2

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ CANICOM 1500
∆ιάγραµµα 3

∆είκτης
φόρτισης
µ̟αταρίας

∆είκτης εκ̟οµ̟ής
σήµατος

Πλήκτρο ε̟ιλογής
2-κίτρινος δέκτης

∆είκτης
φόρτισης
µ̟αταρίας

∆είκτης εκ̟οµ̟ής
σήµατος

∆είκτης βαθµού
έντασης (α̟ό 1 έως 18)

∆είκτης βαθµού
έντασης (α̟ό 1 έως 15)

∆είκτης ενεργού κολάρου
ΑήΒ

∆είκτης ενεργού κολάρου
1,2,3 ή 4
ΟΘΟΝΗ LCD CANICOM 1500
∆ιάγραµµα 5

ΟΘΟΝΗ LCD CANICOM 800
∆ιάγραµµα 4
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● Πρώτη χρήση
▪

Ενεργο̟οίηση/ Α̟ενεργο̟οίηση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο διατίθεται µε τη µ̟αταρία(ες) ενσωµατωµένη(ες).
▪ Ενεργο̟οίηση: Πιέστε τον κόκκινο διακό̟τη On/Off για 1 δευτερόλε̟το ( ) (βλ. ∆ιάγραµµα 2 ή 3). Η
σχετική ένδειξη θα εµφανιστεί στην οθόνη υγρών κρυστάλλων.
▪ Α̟ενεργο̟οίηση: Πιέστε τον κόκκινο διακό̟τη On/Off για 1 δευτερόλε̟το ( ). Η οθόνη υγρών κρυστάλλων
θα κλείσει.
Για να µεγιστο̟οιήσετε τη διάρκεια ζωής της µ̟αταρίας του τηλεχειριστηρίου, σας ̟ροτείνουµε να
α̟ενεργο̟οιείτε τη συσκευή κάθε φορά µετά τη χρήση.
▪

Ενεργο̟οίηση/ Α̟ενεργο̟οίηση του δέκτη (κολάρου)

Το κολάρο διατίθεται µε τη µ̟αταρία ενσωµατωµένη.
Για την ενεργο̟οίηση του δέκτη θα ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιήσετε το µαγνήτη ̟ου είναι το̟οθετηµένος µέσα στο
τηλεχειριστήριο.
▪ Ενεργο̟οίηση: Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο α̟ό την ̟λευρά του µαγνήτη On/Off ώστε να έρθει σε ε̟αφή µε
τον κόκκινο δείκτη στο κολάρο για 1 δευτερόλε̟το. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα λάµψει µε ̟ράσινο φως
υ̟οδεικνύοντας ότι το CANICOM είναι έτοιµο για χρήση (βλ. ∆ιάγραµµα 5 ή 6).
▪ Α̟ενεργο̟οίηση: Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο α̟ό την ̟λευρά του µαγνήτη On/Off ώστε να έρθει σε ε̟αφή
µε τον κόκκινο δείκτη στο κολάρο για 1 δευτερόλε̟το. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα αλλάξει χρώµα α̟ό
̟ράσινο σε κόκκινο και αµέσως µετά θα σβήσει: το κολάρο είναι ̟λέον κλειστό (βλ. ∆ιάγραµµα 5 ή 6).
Αν η συσκευή σας λειτουργεί µε ̟αρα̟άνω α̟ό ένα δέκτες, ε̟αναλάβετε τη διαδικασία ενεργο̟οίησης/
α̟ενεργο̟οίησης για κάθε κολάρο ξεχωριστά.
Για να µεγιστο̟οιήσετε τη διάρκεια ζωής της µ̟αταρίας του κολάρου, σας ̟ροτείνουµε να α̟ενεργο̟οιείτε τη
συσκευή κάθε φορά µετά τη χρήση.

Ενεργο̟οίηση/ α̟ενεργο̟οίηση του δέκτη
µε τηλεχειριστήριο για CANICOM 800
∆ιάγραµµα 5

Ενεργο̟οίηση/ α̟ενεργο̟οίηση του δέκτη
µε τηλεχειριστήριο για CANICOM 1500
∆ιάγραµµα 6
Φέρτε σε ε̟αφή τα 2 αυτά σηµεία
για 1 δευτερόλε̟το

Φέρτε σε ε̟αφή τα 2 αυτά σηµεία
για 1 δευτερόλε̟το

▪

Συγχρονισµός του τηλεχειριστηρίου µε το δέκτη (̟ερί ̟αρεµβολών ραδιοσυχνοτήτων)

Κάθε τηλεχειριστήριο έχει το δικό του κωδικό χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ώστε να ̟ρολαµβάνονται ̟αρεµβολές α̟ό
̟αρόµοιες συσκευές κατά τη χρήση.
Ο συγχρονισµός του τηλεχειριστηρίου µε το δέκτη (ες) ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιηθεί:
- ̟ριν α̟ό την ̟ρώτη χρήση του CANICOM 800/CANICOM 1500
- κάθε φορά ̟ου ̟ροµηθεύεστε ένα ε̟ι̟λέον κολάρο (δέκτη)
- σε ̟ερί̟τωση ̟ου χρειαστεί να αντικαταστήσετε το τηλεχειριστήριο (α̟ώλεια)
Η διαδικασία αυτή σας ε̟ιτρέ̟ει να «κλειδώσετε» το τηλεχειριστήριο µε το συγκεκριµένο δέκτη(ες) για την
καλύτερη και ̟ιο α̟ρόσκο̟τη λειτουργία της συσκευής.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υ̟άρχει άλλο CANICOM 800/CANICOM 1500 ή συσκευή
της NUM'AXES ̟ου να λειτουργεί στην ̟εριοχή: σε ̟ερί̟τωση λάθους υ̟άρχει κίνδυνος ο δέκτης να
«κλειδώσει» σε λάθος συσκευή. Αν κάτι τέτοιο συµβεί, ε̟αναλάβετε τη διαδικασία.
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ:
1. Ενεργο̟οιήστε το τηλεχειριστήριο
2. Ε̟ιλέξτε το δέκτη ̟ου ε̟ιθυµείτε να ενεργο̟οιήσετε:
Για το CANICOM 800:
Κολάρο A = κίτρινο κολάρο – Κολάρο B = µαύρο κολάρο
Πατήστε το ̟λήκτρο A ή B (το γράµµα A ή B θα εµφανιστούν στην οθόνη υγρών κρυστάλλων).
Για το CANICOM 1500:
Κολάρο 1 = µαύρο κολάρο – Κολάρο 2 = κίτρινο κολάρο – Κολάρο 3 = ̟ορτοκαλί κολάρο – Κολάρο 4 = µ̟λε
κολάρο
Πατήστε τα ̟λήκτρα 1, 2, 3 ή 4 (οι αριθµοί 1, 2, 3 ή 4 θα εµφανιστούν στην οθόνη υγρών κρυστάλλων).
3. Ο δέκτης θα ̟ρέ̟ει να είναι α̟ενεργο̟οιηµένος: Εφά̟τετε το τηλεχειριστήριο (την ̟εριοχή του µαγνήτη
On/Off) σταθερά για 6 δευτερόλε̟τα µε τον κόκκινο δείκτη στο κολάρο. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας στο
δέκτη θα λάµψει ̟ρώτα σταθερά µε ̟ράσινο και αµέσως µετά µε φλας α̟ό κόκκινο φως. Α̟οµακρύνετε το
τηλεχειριστήριο.
4. Αφήστε το δέκτη ενεργο̟οιηµένο.
στο τηλεχειριστήριο (ή τα ̟λήκτρα F,C). Ο δέκτης έχει ̟ια «κλειδώσει» µε το
Πατήστε το ̟λήκτρο
συγκεκριµένο τηλεχειριστήριο.
Αν η συσκευή σας λειτουργεί µε ̟αρα̟άνω α̟ό ένα δέκτες, ε̟αναλάβετε τη διαδικασία για κάθε κολάρο
ξεχωριστά.
Ο δέκτης µ̟ορεί να ε̟ανα̟ρογραµµατιστεί όσες φορές εσείς το ε̟ιθυµείτε, µε το ίδιο ή διαφορετικό
τηλεχειριστήριο.
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● Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Το τηλεχειριστήριο του CANICOM είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί µε 1 ή 2 δέκτες.
Το τηλεχειριστήριο του CANICOM 1500 είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί µε 1, 2, 3 ή 4 δέκτες.
Πριν α̟ό ο̟οιαδή̟οτε µορφή εκ̟αίδευσης (ακουστικός τόνος ή ερέθισµα), ̟ρέ̟ει να ε̟ιλέξετε το δέκτη ο
ο̟οίος θα δεχτεί το σήµα:
− Σκύλος A (µαύρο κολάρο) ή σκύλος B (κίτρινο κολάρο) για το CANICOM 800
− Σκύλος 1 (µαύρο κολάρο), Σκύλος 2 (κίτρινο κολάρο), Σκύλος 3 (̟ορτοκαλί κολάρο) ή σκύλος 4 (µ̟λε κολάρο)
για το CANICOM 1500
Πληκτρολογώντας το αντίστοιχο ̟λήκτρο για κάθε συσκευή και δέκτη, το αντίστοιχο γράµµα ή νούµερο
εµφανίζεται στην οθόνη υγρών κρυστάλλων και ε̟οµένως, αυτό είναι και το ενεργό τη δεδοµένη στιγµή.
Πλήκτρο

: Ακουστικός τόνος

Χρησιµο̟οιώντας το ̟λήκτρο του ακουστικού τόνου , στέλνετε ένα τηλεκατευθυνόµενο ηχητικό σήµα στο δέκτη.
∆εν υ̟άρχει χρονικό όριο σε αυτή τη λειτουργία: ο ήχος διαρκεί όσο ̟ιέζετε το ̟λήκτρο.
Το σύµβολο της « εκ̟οµ̟ής σήµατος » θα εµφανιστεί στην οθόνη υγρών κρυστάλλων στο τηλεχειριστήριο. Η
λυχνία ένδειξης θα λάµ̟ει µε σταθερό ̟ράσινο φως όσο ̟ιέζετε το ̟λήκτρο.
Είναι στη διάθεσή σας να ενσωµατώσετε τη λειτουργία αυτή στην εκ̟αίδευση του σκύλου σας. Με τον ακουστικό
τόνο µ̟ορείτε να:
− Στείλετε µήνυµα στο σκύλο σας όταν κάνει κά̟οιο λάθος, ή να
− Τραβήξετε την ̟ροσοχή του...
Είναι ̟ολύ σηµαντικό να χρησιµο̟οιείτε τον ακουστικό τόνο ̟άντα µε τον ίδιο τρό̟ο, αλλιώς ο σκύλος σας
µ̟ορεί να ανησυχήσει ή να µ̟ερδέψει τις εντολές σας.
Πλήκτρο “F”: Στιγµιαίο ερέθισµα
Πατήστε το ̟λήκτρο «F» για να στείλετε ̟ροειδο̟οιητικό σήµα στο σκύλο σας χρησιµο̟οιώντας ηλεκτρικά
ερεθίσµατα ̟ου µεταδίδονται µέσω δύο ηλεκτροδίων το̟οθετηµένα στο δέκτη για το ̟ροκαθορισµένο χρονικό
διάστηµα του ενός δευτερολέ̟του.
Το σύµβολο της « εκ̟οµ̟ής σήµατος » θα εµφανιστεί στην οθόνη υγρών κρυστάλλων στο τηλεχειριστήριο. Η
λυχνία ένδειξης θα λάµ̟ει µε σταθερό κόκκινο φως όσο ̟ιέζετε το ̟λήκτρο.
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Πλήκτρο “C”: Συνεχές ερέθισµα
Πατήστε το ̟λήκτρο «C» για να στείλετε ̟ροειδο̟οιητικό σήµα στο σκύλο σας χρησιµο̟οιώντας ηλεκτρικά
ερεθίσµατα ̟ου µεταδίδονται µέσω δύο ηλεκτροδίων το̟οθετηµένα στο δέκτη µε χρονική διάρκεια όσο ̟ιέζετε το
̟λήκτρο όχι µεγαλύτερη α̟ό οκτώ δευτερόλε̟τα.
Πλήκτρο ενίσχυσης τάσης (Booster)
Πιέστε το ̟λήκτρο του ενισχυτή τάσης για να σταµατήσετε το σκύλο σας ακαριαία.
Μ̟ορείτε να ε̟ιλέξετε το βαθµό έντασης ̟ου ̟ιστεύετε ότι θα είναι καλύτερος για ένα άµεσο α̟οτέλεσµα. Με
αυτόν τον τρό̟ο δεν χρειάζεται να χρησιµο̟οιήσετε το ̟λήκτρο “+”. Τα ερεθίσµατα αυτά µεταδίδονται µέσω των
2 ηλεκτροδίων ̟ου είναι το̟οθετηµένα στο δέκτη για ̟ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα µικρότερο του ενός
δευτερολέ̟του.
Ο βαθµός έντασης ̟ου ε̟ιλέγετε µε τη χρήση του ̟λήκτρου « Booster » µ̟ορεί να είναι διαφορετικός για κάθε
δέκτη.
Προγραµµατισµός του ̟λήκτρου Booster:
− Για το CANICOM 800 :
Προγραµµατισµός του ̟λήκτρου Booster για το σκύλο A:
- ̟ιέστε το ̟λήκτρο «A» για ̟έντε δευτερόλε̟τα (ο βαθµός έντασης αναβοσβήνει στην οθόνη υγρών κρυστάλλων)
- ̟ιέστε το « + » ή το « - » για να αλλάξετε το βαθµό έντασης
- ̟ιέστε το ̟λήκτρο «A» για να ε̟ιβεβαιώσετε την ε̟ιλογή σας
Ε̟αναλάβετε την ̟αρα̟άνω διαδικασία για να ̟ρογραµµατίσετε το ̟λήκτρο Booster για το σκύλο B.
− Για το CANICOM 1500 :
Προγραµµατισµός του ̟λήκτρου Booster για το σκύλο 1:
- ̟ιέστε το ̟λήκτρο «A» για ̟έντε δευτερόλε̟τα (ο βαθµός έντασης αναβοσβήνει στην οθόνη υγρών κρυστάλλων)
- ̟ιέστε το « + » ή το « - » για να αλλάξετε το βαθµό έντασης
- ̟ιέστε το ̟λήκτρο «A» για να ε̟ιβεβαιώσετε την ε̟ιλογή σας
Ε̟αναλάβετε την ̟αρα̟άνω διαδικασία για να ̟ρογραµµατίσετε το ̟λήκτρο Booster για το σκύλο 2,3 ή 4.
« + » και « - »: ̟λήκτρα ελέγχου
χρησιµο̟οιείστε τα ̟λήκτρα +/- για γρήγορη ρύθµιση του βαθµού έντασης του ερεθίσµατος στο δέκτη.
15 βαθµίδες είναι διαθέσιµες για το CANICOM 800.
18 βαθµίδες είναι διαθέσιµες για το CANICOM 1500.
Βαθµίδα 1: ̟ολύ χαµηλή ένταση. Βαθµίδες 15 ή 18: υψηλή ένταση
Φωτισµός οθόνης LCD
Μ̟ορείτε να φωτίσετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων για ̟ερί̟ου 6 δευτερόλε̟τα ̟ιέζοντας για ½ ̟ερί̟ου του
δευτερολέ̟του το διακό̟τη On/Off

● Το̟οθέτηση/ αντικατάσταση των µ̟αταριών στο τηλεχειριστήριο
Η α̟όδοση (εµβέλεια σήµατος) του τηλεχειριστηρίου µ̟ορεί να µειωθεί σηµαντικά ανάλογα µε την κατάσταση
της µ̟αταρίας. Αν κάτι τέτοιο ̟αρατηρηθεί θα ̟ρέ̟ει να αντικαταστήσετε τη µ̟αταρία(ες).
Για να ελέγξετε την κατάσταση της µ̟αταρίας, ενεργο̟οιήστε το τηλεχειριστήριο του CANICOM 800/CANICOM
1500 και ̟αρατηρήστε τον αντίστοιχο δείκτη στην οθόνη. Τα σύµβολα ̟ου εµφανίζονται υ̟οδεικνύουν τα κάτωθι:
Μ̟αταρία ̟λήρως φορτισµένη
Αδύναµη µ̟αταρία: Προετοιµαστείτε για την αλλαγή της
Άδεια µ̟αταρία: Η συσκευή CANICOM 800/CANICOM 1500 υ̟ολειτουργεί και το σύστηµα
«κλειδώνει» αυτόµατα. Είναι α̟αραίτητη η άµεση αντικατάσταση της µ̟αταρίας(ες).
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Αφαιρέστε την ̟αλιά µ̟αταρία(ες) και αντικαταστήστε την (τις) µε καινούρια(ες):
-Μία 3-V Λιθίου CR2 για το τηλεχειριστήριο του CANICOM 800
- ∆ύο LR06 µ̟αταρίες για το τηλεχειριστήριο του CANICOM 1500
Αντικαταστήστε τις µ̟αταρίες ό̟ως ̟εριγράφεται ̟αρακάτω:
▪
▪
▪

▪
▪

Ξεβιδώστε τη βίδα ̟ου κρατά το ̟ερίβληµα της θήκης της µ̟αταρίας στο ̟ίσω µέρος του τηλεχειριστηρίου
Αφαιρέστε τη µ̟αταρία(ες) χρησιµο̟οιώντας την ειδική γλωττίδα.
Για το CANICOM 800: Αντικαταστήστε τη µ̟αταρία Λιθίου 3-V CR2 ακολουθώντας την ̟ολικότητα ̟ου
αναγράφεται στη θήκη. Η γλωττίδα ̟ρέ̟ει να ̟εράσει κάτω α̟ό τη µ̟αταρία.
Για το CANICOM 1500: Αντικαταστήστε τις µ̟αταρίες LR06 ακολουθώντας την ̟ολικότητα ̟ου
αναγράφεται στη θήκη. Η γλωττίδα ̟ρέ̟ει να ̟εράσει κάτω α̟ό τις µ̟αταρίες.
Το̟οθετείστε το κα̟άκι στη θέση του, φροντίζοντας η γλωττίδα να είναι στη σωστή θέση (µέσα στη θήκη της
µ̟αταρίας), για να ̟αραµείνει το τηλεχειριστήριο υδατοστεγές.
Το̟οθετείστε τη βίδα στη θέση της, σφίγγοντας όσο χρειάζεται.

Το̟οθέτηση/ Αντικατάσταση
µ̟αταρίας του τηλεχειριστηρίου
CANICOM 800
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Το̟οθέτηση/ Αντικατάσταση των
µ̟αταριών του τηλεχειριστηρίου
CANICOM 1500
∆ιάγραµµα 8

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι η µ̟αταρία(ες)
έχουν το̟οθετηθεί µε τη σωστή φορά

Ελέγξτε αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κανονικά.

● Το̟οθέτηση/ αντικατάσταση της µ̟αταρίας του κολάρου(ων)
Για να ελέγξετε την κατάσταση της µ̟αταρίας του δέκτη, ̟αρατηρήστε την λυχνία ένδειξης On/Off στο µ̟ροστινό
µέρος του κολάρου:
Μ̟αταρία ̟λήρως φορτισµένη: Αργές αναλαµ̟ές ̟ράσινου φωτός
Αδύναµη µ̟αταρία: Γρήγορες αναλαµ̟ές κόκκινου φωτός. Αντικαταστήστε τη µ̟αταρία: 3-V Λιθίου CR2.
Αντικαταστήστε τη µ̟αταρία ό̟ως ̟εριγράφεται ̟αρακάτω:
▪

▪

▪

Ξεβιδώστε τις 4 βίδες ̟ου κρατούν το ̟ερίβληµα της θήκης της µ̟αταρίας ̟ου βρίσκεται στο ̟ίσω µέρος του
δέκτη. Το̟οθετείστε τη µ̟αταρία (3V Λιθίου CR2) ακολουθώντας την ̟ολικότητα ̟ου αναγράφεται στη
θήκη.
Αµέσως θα ακούσετε έναν χαµηλής έντασης ήχο ̟ου υ̟οδεικνύει τη σωστή το̟οθέτηση της µ̟αταρίας.
Αν δεν ̟αρατηρήσετε τον ήχο αυτό, αφαιρέστε αµέσως τη µ̟αταρία α̟ό τη θήκη, ελέγξτε την ̟ολικότητα και
δοκιµάστε ξανά.
Πριν ξαναβάλετε το κα̟άκι βεβαιωθείτε ότι η ̟λαστική φλάτζα στο κα̟άκι είναι σωστά το̟οθετηµένη και σε
καλή κατάσταση. Το̟οθετείστε κατό̟ιν τις 4 βίδες σφίγγοντας όσο χρειάζεται.
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Αρνητικός ̟όλος « - »
της µ̟αταρίας

Θετικός ̟όλος « + »
της µ̟αταρίας

Φλάτζα
στεγανο̟οίησης
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Ελέγξτε αν το κολάρο λειτουργεί κανονικά.

● Αλλαγή των ηλεκτροδίων
Αν ο σκύλος σας είναι µακρύτριχος και τα κοντά ηλεκτρόδια ̟ου είναι εργοστασιακά το̟οθετηµένα στο κολάρο
δεν είναι ε̟αρκή, θα ̟ρέ̟ει να τα αντικαταστήσετε µε το σετ των µακρύτερων ηλεκτροδίων ̟ου διατίθενται στη
συσκευασία. Α̟λά σφίξτε τα µε το χέρι.

● Γενικές Πληροφορίες
▪

▪

▪
▪

●

Ο δέκτης CANICOM είναι α̟όλυτα αδιάβροχος, ακόµα και αν βυθιστεί σε νερό. Για να διατηρήσετε τη
στεγανότητά του ̟ροτείνουµε να ελέγχετε ̟εριοδικά την ̟λαστική φλάτζα στο ̟ερίβληµα της θήκης της
µ̟αταρίας και να την αντικαθιστάτε µε νέα 1 φορά το χρόνο.
Το τηλεχειριστήριο δεν είναι α̟όλυτα αδιάβροχο. Είναι σχεδιασµένο να αντέχει σε µικρής διάρκειας
βροχό̟τωση. Αν ̟ραγµατο̟οιείτε εκ̟αίδευση κάτω α̟ό δύσκολες καιρικές συνθήκες (έντονες καταιγίδες),
φροντίστε να το το̟οθετήσετε γρήγορα σε στεγνό µέρος. Αν το τηλεχειριστήριο ̟έσει µέσα σε νερό, υ̟άρχει
κίνδυνος καταστροφής του.
Αφαιρέστε τη µ̟αταρία(ες) α̟ό το δέκτη(ες) και το τηλεχειριστήριο αν δεν σκο̟εύετε να χρησιµο̟οιήσετε τη
συσκευή για 3 µήνες ή ̟ερισσότερο.
Ο δέκτης «κλειδώνει» µε το τηλεχειριστήριό σας α̟ό τη στιγµή ̟ου θα το ̟ρογραµµατίσετε (σελ.4). Κάθε φορά
̟ου ανοίγετε τη συσκευή CANICOM 800/CANICOM 1500 αυτή θα λειτουργεί βάση των ε̟ιλογών ̟ου κάνατε
στην τελευταία σας χρήση.

Έλεγχος Λειτουργίας CANICOM 800/ CANICOM 1500

Μ̟ορείτε να βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία της συσκευής σας CANICOM 800/CANICOM 1500
ο̟οιαδή̟οτε στιγµή.
▪ Πριν α̟ό τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι κλειστός « off ».
▪ Αφαιρέστε τα ηλεκτρόδια, το̟οθετείστε τα καλώδια της δοκιµαστικής λυχνίας µέσα στις υ̟οδοχές και µετά
το̟οθετείστε τα ηλεκτρόδια ξανά «κλείνοντας» µέσα τις άκρες των καλωδίων.
▪ Ενεργο̟οιείστε το τηλεχειριστήριο και το δέκτη ̟ου θέλετε να ελέγξετε.
▪ Ε̟ιλέξτε το δέκτη α̟ό το τηλεχειριστήριο:
Για το CANICOM 800: Πιέστε το ̟λήκτρο A ή B για να ε̟ιλέξετε το δέκτη (το γράµµα A ή B θα εµφανιστεί
στην οθόνη υγρών κρυστάλλων).
Για το CANICOM 1500: Πιέστε τα ̟λήκτρα 1, 2, 3 ή 4 για να ε̟ιλέξετε το δέκτη (οι αριθµοί 1, 2, 3 ή 4 θα
εµφανιστούν στην οθόνη υγρών κρυστάλλων).
▪ Πιέστε το ̟λήκτρο « F » ή « C » : η δοκιµαστική λυχνία θα ανάψει µε ̟ερισσότερη ή λιγότερη ένταση.
Ε̟αναλάβετε τη διαδικασία για κάθε δέκτη.
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● Εµβέλεια
Τα εκ̟αιδευτικά σήµατα ̟ου δίδετε στο σκύλο σας α̟οστέλλονται α̟ό το τηλεχειριστήριο στο δέκτη(ες) µε τη
µορφή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.
Τα ηλεκτροµαγνητικά αυτά κύµατα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και η εµβέλεια φτάνει τα 800 ̟ερί̟ου µέτρα για το
CANICOM 800 και τα 1500 µέτρα για το CANICOM 1500 (ανάλογα µε τη διάταξη του χώρου και τις
̟εριβαλλοντικές συνθήκες).
Η α̟όδοση του CANICOM 800/CANICOM 1500 θα είναι η µέγιστη αν ακολουθήσετε τις ̟αρακάτω ̟ροτάσεις:
▪ Για να έχετε τη µεγαλύτερη δυνατή εµβέλεια, µην καλύ̟τετε ̟οτέ την κεραία του τηλεχειριστηρίου όταν το
κρατάτε
▪ Αν κρατήσετε το τηλεχειριστήριο µ̟ροστά σας µε το χέρι τεταµένο, η εµβέλεια αυξάνεται.
▪ Ο δέκτης θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετηθεί µε τέτοιο τρό̟ο ε̟άνω στο σκύλο ώστε ο δείκτης “On/Off” να είναι ορατός
και να µην έρχεται σε ε̟αφή µε το στήθος του.
▪ Ελέγξτε τις µ̟αταρίες (σε τηλεχειριστήριο και δέκτη(ες)) ̟ριν χρησιµο̟οιήσετε τη συσκευή και αντικαταστήστε
τις αν είναι α̟οφορτισµένες.
▪ Η α̟όδοση των µ̟αταριών µ̟ορεί να µειωθεί αν η εκ̟αίδευση γίνεται κάτω α̟ό χαµηλές θερµοκρασίες (<0°C).
Αν είναι εφικτό διατηρείτε το τηλεχειριστήριο ζεστό (̟.χ. βάζοντάς το για λίγο στην τσέ̟η σας) ̟ριν το
χρησιµο̟οιήσετε.

● Εφαρµογή του κολάρου
Θα ̟ρέ̟ει να ρυθµίσετε τον ιµάντα του κολάρου ώστε τα ηλεκτρόδια να έρχονται σε ε̟αφή µε το δέρµα του
σκύλου. Αν ο ιµάντας είναι χαλαρός, ο δέκτης µετακινείται δηµιουργώντας τριβές ̟ου ̟ροκαλούν ερεθισµούς και
̟ιθανές δερµατίτιδες. Παρόµοια φαινόµενα µ̟ορούν να εµφανιστούν αν αφήνετε το δέκτη σταθερό στο ίδιο
σηµείο. Αν ο σκύλος σας ̟ρέ̟ει να φορά το κολάρο για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αλλάζετε τακτικά τη θέση του
δέκτη γύρω α̟ό το λαιµό του.

● Εκ̟αίδευση
▪
▪
▪
▪

▪

Μ̟ορείτε να χρησιµο̟οιήσετε τη συσκευή σε κουτάβια α̟ό 6 µηνών και άνω ̟ου έχουν ήδη κατανοήσει
κά̟οιες βασικές εντολές: « µείνε », « κάτσε », ή τουλάχιστον το « όχι ».
Μην χρησιµο̟οιείτε τη συσκευή σε σκύλους µε άσχηµη φυσική κατάσταση (̟.χ. καρδιακά ̟ροβλήµατα,
ε̟ιληψίες) ή σε ζώα µε ̟ροβλήµατα συµ̟εριφοράς.
Ο σκύλος σας θα ̟ρέ̟ει ̟ρώτα να συνηθίσει το κολάρο. Το̟οθετήστε το δέκτη στο λαιµό του για µερικές µέρες
χωρίς να χρησιµο̟οιήσετε τη συσκευή.
Η θετική και α̟οτελεσµατική εκ̟αίδευση α̟αιτεί χρόνο, γι’αυτό µη βιάζεστε :
− Ε̟ιλέξτε ένα γνωστό χώρο, ένα σηµείο ̟ου ο σκύλος γνωρίζει καλά.
− Ξεκινήστε ̟άντα µε τον ακουστικό τόνο και κατό̟ιν ̟ροσδιορίστε το ε̟ί̟εδο της έντασης του
ερεθίσµατος στο ο̟οίο ο σκύλος σας αντιδρά µε αρχή τη χαµηλότερη βαθµίδα και αυξάνοντας
σταδιακά.
− Ε̟ιλέξτε την κατάλληλη στιγµή για την ̟οινή: ακριβώς όταν ο σκύλος σας κάνει κά̟οιο λάθος.
− Μην ξεχνάτε την ε̟ιβράβευσή του: θα µάθει γρηγορότερα και η ε̟ιθυµία του να αντα̟οκριθεί στις
οδηγίες σας θα αυξηθεί σηµαντικά.
Μην διστάσετε να ε̟ικοινωνήσετε µε ε̟αγγελµατία εκ̟αιδευτή για ̟εραιτέρω συµβουλές.

● Η διαφορά µεταξύ « συνεχούς » και « στιγµιαίου » ηλεκτρικού ερεθίσµατος
Και οι δύο λειτουργίες είναι ενδιαφέρουσες και χρήσιµες µια και µ̟ορούν να ̟ροσαρµοστούν σε ο̟οιοδή̟οτε
σκύλο και ο̟οιαδή̟οτε κατάσταση.
« συνεχές » ηλεκτρικό ερέθισµα
Χρησιµο̟οιείται συνήθως για εκ̟αίδευση σε το̟οθεσία γνώριµη στο σκύλο σας (τουλάχιστον αρχικά).
Εφόσον το ερέθισµα είναι συνεχές, χρησιµο̟οιείστε τη χαµηλότερη βαθµίδα εκµεταλλευόµενοι το χρόνο ̟αρά την
ένταση της ̟οινής, ώστε ο σκύλος σας να έχει το χρόνο να κατανοήσει το νόηµά της.
« στιγµιαίο » ηλεκτρικό ερέθισµα
Η λειτουργία αυτή σας ε̟ιτρέ̟ει να «διορθώσετε» το σκύλο σας. Ένα αρχικά, χαµηλής έντασης ηλεκτρικό ερέθισµα
θα τραβήξει την ̟ροσοχή του, δηµιουργώντας µια δυσάρεστη αίσθηση όταν δεν συµ̟εριφέρεται σωστά.
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Ακουστικός τόνος
Είναι στη διάθεσή σας να ενσωµατώσετε τη λειτουργία αυτή στην εκ̟αίδευση του σκύλου σας. Με τον ακουστικό
τόνο µ̟ορείτε να:
− Στείλετε µήνυµα στο σκύλο σας όταν κάνει κά̟οιο λάθος, ή να
− Τραβήξετε την ̟ροσοχή του...
Είναι ̟ολύ σηµαντικό να χρησιµο̟οιείτε τον ακουστικό τόνο ̟άντα µε τον ίδιο τρό̟ο, αλλιώς ο σκύλος σας
µ̟ορεί να ανησυχήσει ή να µ̟ερδέψει τις εντολές σας.

● Προφυλάξεις
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Μην το̟οθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε αντικείµενα ευαίσθητα σε µαγνητικά ̟εδία, µ̟ορεί να τους
̟ροκαλέσετε βλάβη.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερµοκρασίες
Είναι α̟αραίτητο να αλλάζετε τις µ̟αταρίες κάθε 2 χρόνια, ακόµη και αν δεν χρησιµο̟οιείτε τη συσκευή
συχνά. Μην αφήνετε ̟οτέ τις α̟οφορτισµένες µ̟αταρίες µέσα στη συσκευή: υ̟άρχει κίνδυνος διαφυγής υγρού
Πριν χρησιµο̟οιήσετε τα CANICOM 800/CANICOM 1500, ̟ροτείνουµε να ̟άρετε τη σύµφωνη γνώµη του
κτηνιάτρου σας.
Η ε̟αναλαµβανόµενη τριβή των ηλεκτροδίων µε το δέρµα του σκύλου σας µ̟ορεί να ̟ροκαλέσει ερεθισµούς.
Αν κάτι τέτοιο ̟αρατηρηθεί, αφαιρέστε αµέσως το κολάρο µέχρι να εξαφανιστούν τα συµ̟τώµατα.
Κρατήστε τα CANICOM 800/CANICOM 1500 µακριά α̟ό τα ̟αιδιά. Σε καµία ̟ερί̟τωση δεν ̟ρέ̟ει να
θεωρηθούν ̟αιχνίδι!

● Συντήρηση
▪
▪

Μην καθαρίζετε τη συσκευή µε ̟τητικά υγρά ό̟ως χλωρίνες, οινό̟νευµα ή σκληρά καθαριστικά.
Χρησιµο̟οιείτε ̟άντα ένα µαλακό κοµµάτι ύφασµα και ουδέτερο α̟ορρυ̟αντικό.
Για να διατηρήσετε τη στεγανότητα του δέκτη, ̟ροτείνουµε να ελέγχετε ̟εριοδικά την ̟λαστική φλάτζα στο
̟ερίβληµα της θήκης της µ̟αταρίας και να την αντικαθιστάτε µε νέα 1 φορά το χρόνο.
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