FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Mobile Pet

Kedves Lenyo Mobile Pet Tulajdonos!
Köszönjük, hogy a Hippocampus-BRT Kft. által fejlesztett és gyártott
wellness készüléket választotta!
A Hippocampus-BRT Kft. évtizedes kutatási háttere és innovációs stratégiája
biztosítja, hogy Ön a legmodernebb, mindemellett az állati szervezet működésének
törvényeit a legmesszebbmenőkig figyelembe vevő eszközt használhasson.
A Lenyo Mobile Pet egy otthoni és mobil alkalmazásra szánt, pulzáló mágneses
teret kibocsátó állatjóléti készülék. Programok komplex szimfóniáját
tartalmazza, amelyeket elsősorban háziállatok részére fejlesztettünk ki. Ezek
olyan programcsomag kombinációk, amelyek lefedik az állatoknál leggyakrabban
felmerülő közérzetrontó problémákat.
Az új készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági
óvintézkedéseket és a felhasználói kézikönyv teljes tartalmát! A gyártó nem vállal
felelősséget a szakszerűtlen kezelés vagy a biztonsági óvintézkedések be nem
tartása következtében keletkező sérülésekért, károkért.
Használata egyszerű és kényelmes. A használati utasítás olvasása alatt tartsa a
Lenyo Mobile Pet készüléket maga előtt, hogy az ismereteket azonnal átültethesse
a gyakorlatba. Amennyiben a használat során további kérdései merülnek fel, a
Hippocampus-BRT Kft. munkatársai készséggel nyújtanak további információt.
Fontos tudnia, hogy a készülék használata az állatorvosi ellátást nem pótolja,
ugyanakkor oly módon alkalmazható mellette, hogy a fizikai közérzetre kedvező hatást
gyakorolhat kellemetlen mellékhatások nélkül, így teljes biztonsággal használható.
A készülék CE jelzéssel ellátott állatjóléti eszköz, egészségre gyakorolt
kedvező hatása nem bizonyított.
A gyártó a fejlesztés jogát fenntartja magának, ennek következtében előfordulhat,
hogy a konstrukció a leírástól néhol kis mértékben eltér. Az eltérés mindenkor a
magasabb műszaki színvonal megvalósítását célozza.
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Biztonsági előírások
•
A használatba vételt megelőzően tanulmányozza a kezelési utasítást
és mindenben az abban foglaltak szerint járjon el! A készülékeket és
tartozékaikat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja!
•
Soha se használja a készüléket, ha annak vagy tartozékának kábele/
csatlakozója/burkolata sérült vagy rendellenesen működik! Semmi esetre
se bontsa meg a készülék burkolatát és a jelkibocsátó felületet (antennát)!
Meghibásodás esetén forduljon garanciális szervízünkhöz!
•
Ne használja a készüléket nedves környezetben, fürdőszobában,
uszodában!
•
Ne helyezzen vizet vagy bármilyen más folyadékot tartalmazó edényt
a készülékre, ügyeljen rá, hogy ne érhesse állati vizelet!
• Ha a készüléket nagyon hideg környezetben szállította, tárolta, pl. hoszzabb
időn keresztül 0 C° alatt volt, és utána egy meleg szobában kívánja
üzemeltetni, a páralecsapódás okozta belső nedvesség megzavarhatja
a működést, ezért csak azután kapcsolja be azt, ha már felmelegedett
szobahőmérsékletre!
• A készüléket és elemeit ne tárolja közvetlen napsugárzásnak, sugárzó
hőnek vagy magas páratartalomnak kitett helyen!
• Óvja a készüléket és tartozékait az erős rázkódástól, ütődéstől, fizikai
behatástól!
• Ügyeljen rá, hogy gyermekek, illetve korlátozott cselekvőképességű
személyek a terméket csak felügyelet mellett használják!
• Ügyeljen rá, hogy az állat ne rágja meg a készülék vagy kiegészítőinek
kábeleieit! Figyelem: az elektromos hálózathoz vezetékkel csatlakozó
hálózati adapter kábelének sérülése életveszélyes áramütést okozhat!
• A készülék speciális elektronikai elemeket tartalmaz, felhasználó által
nem javítható. A pontos és hatékony jelkibocsátás érdekében a garanciális
és garancián túli javítását is csak a gyártó vagy megbízott szakszervize
végezheti.
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• A már nem javítható készüléket - környezetvédelmi szempontok miatt soha ne dobja a szemétbe, kizárólag elektronikai hulladékot begyűjtő
helyen vagy a gyártó telephelyén adja le!
• A készülék működtetése csak a gyártó által biztosított tartozékokkal/
kiegészítőkkel biztonságos. Ne csatlakoztasson olyan eszközöket
(pl. adapter) ezekbe a csatlakozóaljzatokba, amelyeket nem a Lenyo
Mobile készülék gyártójától vásárol, mert a készülék működését
veszélyeztetheti.
• A jelkibocsátó (antenna) csatlakozó kábele az antennából nem eltávolítható,
annak húzása, rángatása az antenna nem javítható károsodásához vezethet.
• A csatlakozó alkatrészek összekapcsolását mindig körültekintően,
erőltetés nélkül végezze!

www.hippocampus-brt.com

5

A készülék és tartozékai
A készülék előre programozott, 37 programcsomagot tartalmaz. Beépített
sugárzóval működik, de külső antenna csatlakoztatására is van lehetőség.
A Lenyo Mobile Pet készlet összetétele:
• Lenyo Mobile Pet készülék (a tárolt programokat magában foglaló jelgenerátor)
• Felhasználói kézikönyv
Külön megvásárolható, opcionális tartozékok:
• Külső erősítő (lehetővé teszi M, L, XL, jelkibocsátók csatlakoztatását)
• Különböző méretű jelkibocsátó antennák
A jövőben megjelenő egyéb kiegészitőkről, illetve a lehetséges
csomagajánlatokról weboldalunkon
tájékozódhat.
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A készülék kezelési utasítása
A készülék műanyag dobozba épített elektronikai eszköz, vezérlését beépített
mikroprocesszor végzi, 37 közérzetjavító programcsomagot tartalmaz.
A készülék beépített akkumulátorral működik, amelyet üzemkész állapotra
feltöltve szállítunk. Huzamosabb tárolás esetén, a vészes lemerülés miatti
tönkremenetel elkerülése érdekében minimum félévente szükséges tölteni.
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor töltése illetve a készülék működtetése a mellékelt hálózati
töltő adapterről, mikro USB csatlakozón keresztül lehetséges. Első alkalommal
győződjön meg az akkumulátor töltöttségi szintjéről és szükség esetén töltse
fel azt! A töltés alatt piros LED világít, ami a teljes feltöltés után kialszik.
A készülék a töltő adapterről is működtethető, amennyiben az akkumulátor
töltöttségi szintje nagyobb, mint 30%. Ezen töltöttségi szint alatt csak töltés
lehetséges, program nem futtatható.
Amennyiben a kijelzőn megjelenik a „BATTERY” figyelmeztetés, akkor az
akkumulátort tölteni kell.
A készülék kezelőgombjai
A Lenyo Mobile Pet kezelőfelületének kialakításakor elsődleges
szempontként az egyszerűséget és átláthatóságot vettük figyelembe. A 37
programcsomag kiválasztását az előlapon elhelyezett 2 nyomógomb (ON/
OFF és SELECT) teszi lehetővé.
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A készülék használata
Bekapcsolás
A készülék előlapján egy alfanumerikus kijelző és két nyomógomb (ON/OFF
és SELECT) található.
A bekapcsolás az ON/OFF gomb hosszú (3 mp) lenyomásával történik.
Bekapcsoláskor – rövid hangjelzést követően - először a LENYO MOBILE
felirat jelenik meg és az aktuális készülék típusa: PET. Ez után kijelzi, hogy
külső vagy belső antennával működik-e. Ezután megjelenik az akkumulátor
aktuális töltöttségi szintje (Battery %).
Végül a beállított (utoljára kiválasztott) program száma, neve és időtartama
jelenik meg.
Nyelv beállítása
Amennyiben nyelvet kíván változtatni, akkor a SELECT gombot hosszan
lenyomva megjelenik az aktuális nyelv, amelyet az ON/OFF gombbal
megváltoztathat (Magyar, English, Spanish), és a SELECT gombbal
engedélyezhet.
Program kiválasztása, indítása
Bekapcsolás után a SELECT gomb lenyomásával a tárolt programok
léptethetők és így kiválaszthatók.
A kiválasztott programcsomag az ON/OFF gomb lenyomásával indítható el.
Indításkor egy csipogó hangjelzés hallható. A program futása alatt a sorszám
villog és a program idő visszaszámol. Körülbelül 25 mp elteltével a kijelző
kikapcsol és a programfutást egy narancssárgán villogó LED jelzi a készülék
tetején. Bármelyik gombot megnyomva a kijelző ismét bekapcsolódik.
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A programcsomag lefutása után a villogás megszűnik a program végét
négy csipogó hang is jelzi, majd a készülék egy percen belül automatikusan
kikapcsol. Az ON/OFF 3 másodpercen túli folyamatos megnyomásával
a készülék kikapcsolható, akár a programcsomag futtatása közben is.
Amennyiben a program futása az akkumulátor lemerülése miatt szakad
meg, akkor egy csipogó hang hallható.
A készülékhez külső jelkibocsátó csatlakoztatható (opcionális). Külső
jelkibocsátó csatlakoztatása esetén a készülékbe épített belső sugárzó
automatikusan lekapcsolódik (a két antenna egyidejű működése nem
engedélyezett a kisebb fogyasztás és a hosszabb akku-idő biztosítása
érdekében).
Antenna csatlakozó

Töltés csatlakozó

Töltésjelző LED

Program ON LED

RESET nyomógomb

Töltés csatlakozó

Mikro USB aljzat a hálózati adapter csatlakoztatására

Töltés jelző LED, vörös

Töltés alatt világít, teljes feltöltéskor kialszik

Program ON LED narancs

Programfutás közben villog, amennyiben a kijelző nem világít.

Antenna csatlakozó

A külső antenna, antenna adapter csatlakoztatására

RESET nyomógomb

Programhiba/lefagyás esetén, (mivel a készülék
csak az akkumulátor kivételével áramtalanítható)
a nyílás mögött elhelyezett gomb megnyomásával
(pl. fogpiszkáló segítségével) a szoftver inicializálható.

www.hippocampus-brt.com

9

A kiegészítők használata
A készülékhez közvetlenül XS, S és M méretű jelkibocsátó csatlakoztatható.
Az antenna adapterhez egyszerre akár két jelkibocsátó is csatlakoztatható
(egy nagyobb L, XL és egy kisebb, XS, S, M, vagy két kisebb) növelve ezzel
a kívánt hatást. Az erősítő tápellátása külső hálózati adapterről történik.
A nagyobb (L, XL) jelkibocsátókon a nagyobb testű háziállat kényelmesen ülhet,
illetve feküdhet. Az M-es antennával kényelmesen használhatja a készüléket
kisebb testűeknél illetve szállítás közben.
Egyéb kiegészítők vásárlásával kényelmesebbé teheti a készülék használatát.
A kutyahámba helyezett XS , vagy a kosár párnájában elhelyezett M-es
jelkibocsátó közvetlenül rácsatlakoztatható a
készülékre.
A Lenyo antenna adapter (Pad adaptor)
használata
A kiegészítő (továbbiakban „antenna
adapter”) lehetővé teszi a Lenyo
Mobile
család
készülékeinek
különféle méretű antennákkal történő
használatát. Az antenna adapter beépített
teljesítményerősítője szolgáltatja az egész test
besugárzására alkalmas nagy teljesítményű L, XL, Ikea antenna számára
szükséges feszültségeket és áramerősséget.
A készülékbe egy időben két antenna
csatlakoztatható. Az USB B kimenetre
tetszőleges méretű, míg a mini USB-hez
maximum M méretű.
A tápellátás külső hálózati adapterről
történik.

10

www.lenyo.hu

A tápellátás megfelelőségét a készülék jobb középső oldalán elhelyezett
zöld színű LED folyamatos fénye jelzi. A Lenyo Mobile készülék az antenna
adapter csatlakoztatásakor rögtön külső antenna üzemmódra vált és a belső
jelkibocsátót lekapcsolja.
Programindítás után a LED villogó zöldre vált, ezzel is jelezve a külső antennák aktivitását. A piros led a zárlatot jelzi.

A készülék csatlakozásai
A Lenyo Antenna Adapter csatlakozóinak kialakításakor elsődleges szempontként az egyszerűséget és átláthatóságot vettük figyelembe.
IN

Mikro USB aljzat a Lenyo Mobile készülék csatlakoztatására

DC

Hálózati töltő csatlakoztatására

OUT 1

USB B csatlakozójú jelkibocsátók csatlakoztatására.

OUT 2

Micro USB csatlakozójú jelkibocsátók csatlakoztatására

ZÖLD LED

Folyamatos fénye a hálózati csatlakozást, villogó fénye
a programfutást jelzi

PIROS LED

A zárlatot jelzi

A készülék üzembe helyezése:
• Csatlakoztassa az USB B csatlakozóba az antennát!
• Csatlakoztassa a Lenyo Mobile készüléket
micro USB csatlakozóval!
• Csatlakoztassa a hálózati adaptert az
antenna adapterhez,
• majd a hálózathoz (folyamatos zöld
fény jelzi az üzemképességet)!
• Indítsa el a Lenyo Mobile készülék
programját (villogó zöld fény)!

www.hippocampus-brt.com
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A program lefutása után az antenna adapter kb. egy perc után készenlét
üzemmódba kapcsol. A Lenyo Mobile készülék újbóli program indítása
után az antenna adapter automatikusan „feléled” és a zöld fény folyamatos
„villogásával” jelzi a működést. Zárlat esetén a piros LED világít, erre az
esetre a Hibaelhárítás fejezetben talál megoldási javaslatokat.

A programcsomagok használatáról
A Lenyo Mobile Pet készülék 37 programcsomagját alkalmazhatja a háziállat
egészséges állapotában, a közérzetének javítására, vagy egészségügyi
problémák, balesetek, sérülések esetén, műtétek előtt és után, amikor
fokozott szükség van az állati szervezet harmonikus működésére. Önnek
csak azt a programcsomagot kell kiválasztania, amely hatásait tekintve
leginkább lefedi a háziállat állapotára jellemző – a programcsomagok
leírásában megadott – tünetcsoportot.
A programcsomagok mindegyike több egymásra épülő alprogramból
áll, ezért futásukat menet közben ne szakítsa meg! A programcsomagot
alkotó teljes alprogramsor lefutása után a készülék automatikusan leáll.
Amennyiben a készüléket opcionális kiegészítők nélkül vásárolta, működés
közben úgy helyezze el, hogy annak hátoldala a lehető legközelebb legyen
a háziállat azon testfelületéhez, amelyre hatást gyakorolva a leginkább
szükségesnek érzi a használatot. Külső jelkibocsátó (antenna) használata
esetén is az előzőekben leírtaknak megfelelően járjon el!
Fontos: A közérzetjavítás hatékonyságát jelentősen befolyásolja a megfelelő
folyadékbevitel. A mennyiben az állatnál szokatlan viselkedést, vagy egyéb
egészségi változást észlel, forduljon állatorvoshoz.
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A készülék használata során a következő irányelveket tartsa szem előtt:
• Érdemes a készülék használata során betartani a fokozatosság elvét.
• Ha túlzott használatnak tulajdoníthatóan az állat viselkedésében átmeneti
szokatlan magatartást tapasztal (fáradtság, nyugtalanság...), függessze fel
a készülék használatát és legközelebb rövidebb ideig, ritkábban használja.
• A használat idején a különböző zavaró magas sugárzású elektromos
készülékek (pl.: televízió, számítógép, monitorok) működése csökkentheti a
hatékonyságot, ezért javasolt a háziállatot ezektől távol tartani.
• Egy alkalommal maximum 2 programcsomagot használjon közvetlenül
egymás után.
• Fontos, hogy a jelkibocsátó mindig a tüneteket mutató felülethez a lehető
legközelebb helyezkedjen el.
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A Lenyo Mobile Pet programjai
A Lenyo Mobile Pet készülék háziállatok tartói számára hasznos, mindennapi
segédeszköz. Az elfoglaltabb gazdák számára a hosszú programok
jelentenek ideális megoldást. Ebben az esetben elég a készüléket illetve a
hozzá csatlakoztatott jelkibocsátót (antennát) az állat kedvenc tartózkodási
helyén működtetni. Ennél a megoldásnál nappalra és éjszakára egy-egy
különböző programot lehet beállítani. A rövidebb programok előnye a házi
kedvenccel több időt együtt töltő állattartók számára az, hogy egymás után
több közérzetrontó tényezőre is beállíthatják a készüléket. Mozgás közbeni
használathoz kiegészítők alkalmazását javasoljuk (pl. kutyahám).
A készülék 37 programcsomagot tartalmaz, melyek hossza 1 és 10 óra közé
esik. Összesen 19 esetre készült hosszú és ezekből 18-hoz rövid időtartamú
programcsomag, amelyek az állatjóléthez kapcsolódnak.
A készülék az egyes programok leírásában megnevezett panaszok,
egészségi problémák kezelésére nem alkalmas, ezek említése pusztán az
ajánlott program kiválasztásához nyújt segítséget.
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1. NÖVEKEDÉS-FEJLŐDÉS
(1:13:50)
• a növekedéssel és a szervek fejlődésével kapcsolatos problémák
esetén
• korai elválasztás esetén mindenképpen javallott a napi használat		
az első hetekben
2. NÖVEKEDÉS-FEJLŐDÉS (HOSSZÚ)

(7:40:53)

3. EMÉSZTÉS
(1:10:57)
• emésztési zavarok esetén
• öregedő állatoknál mindenképp ajánlott a használata heti
rendszerességgel
• diabetes-2 esetén napi rendszerességgel
• amennyiben csak száraz tápot kap az állat, napi rendszerességgel
• jó kiegészítője az „Immun” és a „Méregtelenítés” programoknak
• mindegyik programmal jól kombinálható
4. EMÉSZTÉS (HOSSZÚ)

(7:05:42)

5. MÉREGTELENÍTÉS
(1:53:03)
• mérgezések, krónikus bőrproblémák, krónikus emésztési zavarok
esetén
• öregedő állatoknál mindenképp ajánlott a használata heti
rendszerességgel
• városi környezetben sétáltatott állatok esetében legalább heti
rendszerességgel
• érzékszervi és idegrendszeri eltompulás esetén napi
rendszerességgel
• diabetes-2 esetén napi rendszerességgel
• jól kiegészíti az „Fiatalosság” és az „Emésztés” programot
(ajánlott ezt a három programot felváltva használni).

www.hippocampus-brt.com

15

6. MÉREGTELENÍTÉS (HOSSZÚ)

(8:29:54)

7. IMMUN
(1:53:02)
• mindenfajta betegség esetén
• városi környezetben tartott állatok esetében legalább heti
rendszerességgel
• öregedő állatoknál mindenképp ajánlott a használata heti
rendszerességgel
• fertőzések és sebgyógyulás esetén naponta többször is
8. IMMUN (HOSSZÚ)

(6:37:38)

9. KERINGÉS
(1:28:27)
• keringési zavarok esetén
• öregedő állatoknál mindenképp ajánlott a használata heti
rendszerességgel
• nagyobb utazások esetén is
• mindegyik programmal jól párosítható
10. KERINGÉS (HOSSZÚ)

(7:09:18)

11. SÉRÜLÉS
• sérülések esetén
• minden nemű gyulladásos folyamat esetén
• új és régi hegek esetén

(1:44:09)

12. SÉRÜLÉS (HOSSZÚ)
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7:30:04)

13. ÍZÜLET
(1:21:44)
• ízületi problémák esetén
• akut esetben fontos a „Sérülés” programmal együtt használni
• egyébként is érdemes hetente legalább kétszer lefuttatni
• érdemes az „Emésztés” és a „Méregtelenítés” programokkal
kombinálni
14. ÍZÜLET (HOSSZÚ)

(6:59:48)

15. CSONT
(1:24:43)
• a csontozat állagának romlása esetén
• idős korban megjelenő csontrendszeri deformitások esetén
• csonttörés esetén az első hetekben napi 3-5x ajánlott lefuttatni
16. CSONT (HOSSZÚ)

(6:25:31)

17. FIATALOSSÁG
(1:29:41)
• az öregedéssel járó degenerációs problémák esetén
• bármilyen funkcióvesztésnél, vagy érzékszervi eltompulásnál
• érdemes az „Emésztés” és a „Keringés” programokkal
párosítani
18. FIATALOSSÁG (HOSSZÚ)

(8:00:01)

19. SZAPORODÁS – HORMONRENDSZER
(1:23:05)
• az ivarszervek és a nemi hormonális működés zavarai esetén
• tüzeléskor
• funkcionális meddőség esetén (naponta, egész éven át)
• a peteérés folyamatának zavarai esetén
• nem kielégítő sperma minőség esetén
• a tünetek megszűnése után is érdemes folytatni a program
használatát még egy hónapon át

www.hippocampus-brt.com
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20. SZAPORODÁS – HORMONRENDSZER (HOSSZÚ)

(6:18:22)

21. HANGULAT
(1:58:05)
• hangulati problémák esetén
• ha az állat sokat van egyedül
• ha a gazda nagyon feszült
• ha a környezet túl zajos, vagy állandó fényszennyezettségben él
az állat, érdemes a „Vegetatív egyensúly” programmal felváltva
használni
22. HANGULAT (HOSSZÚ)

(9:59:31)

23. VEGETATÍV EGYENSÚLY ÉS RELAXÁCIÓ
• túlszaporítás esetén
• ha izgága az állat
• mindenfajta krónikus betegség esetén
• ha az állat érzékeny az időjárás változásra
• ha a gazda tartósan feszült

(1:30:27)

24. VEGETATÍV EGYENSÚLY ÉS RELAXÁCIÓ (HOSSZÚ)

(9:02:42)

25. ÉRZÉKSZERVEK: LÁTÁS, HALLÁS, ÍZLELÉS
(1:25:39)
• az érzékszervi funkciók tompulása esetén
• érdemes rendszeresen használni és kombinálni az „Emésztés”,
„Méregtelenítés”, „Fiatalosság” és a „Keringés” programokkal
26. ÉRZÉKSZERVEK: LÁTÁS, HALLÁS, ÍZLELÉS (HOSSZÚ)
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(8:01:46)

27. BŐR, SZŐR, KÜLTAKARÓ
(1:03:15)
• a bőr és a szőrzet problémái esetén
• érdemes rendszeresen használni és az „Emésztés”, „Méregtelenítés”,
„Fiatalosság” és a „Keringés” programokkal párosítani

28. BŐR, SZŐR, KÜLTAKARÓ (HOSSZÚ)

(7:51:06)

29. KÖRÖM, TAPPANCS, MANCS (HOSSZÚ)
(8:16:47)
• a köröm, tappancs, mancs problémáinak esetén
• nagy megterhelés után
• ajánlott kombinálni a „Keringés” és a „Sérülés” programokkal
30. IZOM
• izomzat túlterhelése esetén
• izomsérüléskor

(1:29:18)

31. IZOM (HOSSZÚ)

(8:29:25)

32. GERINC
• mindenfajta gerincbántalom esetén
33. GERINC (HOSSZÚ)

(1:24:20)

34. LÉGUTAK
• légúti tünetek esetén
• vastagbél problémáinak kezelése mellett
• nagy fizikai megterhelés után

(1:15:28)

35. LÉGUTAK (HOSSZÚ)

(5:01:52)

(7:56:22)
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36. REGENERÁCIÓ
(1:30:08)
• nagy megterhelés után, edzések után
• felépülés alatt – mindenfajta betegség regenerációs fázisában
37. REGENERÁCIÓ (HOSSZÚ)
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(6:24:52)

Hibaelhárítás
Hibajelenség: Egyáltalán nincs működés
Lehetséges ok: Nincs tápfeszültség
Javítás: Az akkumulátor kimerült. Töltse fel az akkumulátort, ha továbbra
sem működik, szakszerviz
Hibajelenség: A nyomógomb nem működik
Lehetséges ok: Kontakthiba
Javítás: Szakszerviz
Hibajelenség: A képernyő összeomlása. Programfutás közben a baloldali kezelőgombot megnyomva a képernyőn nem értelmezhető jelek jelennek meg
Lehetséges ok: Általában nem megfelelő töltöttségi szintű akkumulátornál
fordulhat elő
Javítás: Töltse fel az akkumulátort
Hibajelenség: Lefagyás, a készülék nem reagál a kezelőgombok használatára
Lehetséges ok: Hibás szoftver betöltés. Legfőbb oka az akkumulátor
lemerülése.
Javítás: Töltse fel az akkumulátort, esetleg nyomja meg a RESET gombot
Hibajelenség: Az antenna adapter nem működik
Lehetséges ok: Nincs tápfeszültség
Javítás: Ebben az esetben ellenőrizze a hálózati adapter üzemképességét.
Amennyiben a töltő üzemképes, akkor az antenna adapterrel van probléma.
Az antenna adapter javítása szakszervizben történik

www.hippocampus-brt.com

21

Hibajelenség: Az antenna adapter bekapcsolásakor együtt villog a zöld és
piros fény
Lehetséges ok: Inicializálási- vagy antenna hiba
Javítás: Húzza ki a tápegység csatlakozóját majd, csatlakoztassa újból.
Ha a hiba nem szűnik meg, akkor bontsa az XL antenna csatlakoztatását,
és az adaptert újból csatlakoztassa. Abban az esetben, ha a folyamatos
zöld fény megjelenik, akkor az antennával lehet probléma, cserélje ki azt.
Amennyiben a hiba nem szűnik meg forduljon szakszervizhez.
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A készülék karbantartása, tisztítása
A készülék, illetve a jelkibocsátó felület (antenna), a sérülésmentesség
használat előtti szemrevételezésén kívül, nem igényel különleges karbantartást. A tisztítást szükség esetén enyhén nedves vagy száraz, antisztatikus
törlőkendővel végezze! A törlőkendő nedvesítésére kizárólag tiszta vizet
használjon! Külső antenna használata közben higiéniai okból
javasoljuk lepedő, huzat, vagy vékony takaró használatát, hogy a jelkibocsátó (antenna) felszíne ne érintkezzen közvetlenül az állat testével. A hám és a
kosár használata esetén, nem kell köztes textíliát használni.
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Lenyo Mobile Pet műszaki adatok
Modell:
Lenyo
Típus:
Mobile Pet
Működési elv:	Pulzáló mágneses tér gerjesztése előre
meghatározott program szerint.
Kezelőszerv:	2 db nyomógomb; START/STOP, SELECT
Kijelző:
Alfanumerikus kijelző az előlapon, piros töltést
jelző, narancssárga működést jelző LED-ek
Programok száma:
37
Kimenetek száma:
1
Jelkibocsátó:	Belső jelkibocsátó panel, vagy csatlakoztatott
külső jelkibocsátó.
Frekvenciatartomány:
1 Hz – 200 kHz (-3 dB)
Kimenő jel: 	Pulzáló mágneses tér, az időfüggvény alakja:
négyszög. A sugárzó felület közelében (készülék
hátoldalán, vagy a külső sugárzó felületén)
mérhető mágneses indukció értéke legfeljebb
10 μT (az alapharmonikus amplitúdója csúcstólcsúcsig; a teljes frekvenciatartományban).
Tápellátás:
Beépített akkumulátorról 3,7 V 2000 mAh, 		
illetve hálózati töltő adapterről 5 V 1 A
Működési hőmérséklet:
+5°C - +40°C
Relatív páratartalom:
max. 80%
Tárolási hőmérséklet:
-20°C – +50°C
Jelgenerátor méret (mm): 92 x 66 x 21
Jelgenerátor tömeg (g): 130
Gyártó:
Hippocampus–BRT Kft.
Származási hely:
EU
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Lenyo antenna adapter műszaki adatok
Modell:
Lenyo
Típus:
Antenna Adapter
Kijelző:	üzemképességet folyamatos, működést
villogó zöld fénnyel jelző LED, piros zárlatot
jelző LED
Bemenetek száma:
1
Kimenetek száma:
2
Tápellátás:	Hálózati adapterről
(12 V DC, 2 A, 25 VA, max. 1,5 A)
Működési hőmérséklet:
+5°C – +40°C
Tárolási hőmérséklet:
-20°C – +50°C
Relatív páratartalom:
max. 80%
Jelgenerátor mérete [mm]: 50 x 50 x 20
Gyártó:
Hippocampus-BRT Kft.
Származási hely:
EU
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Garancia
A Hippocampus-BRT Kft. a vonatkozó előírások szerint a készülékre 2 év, a
tartozékokra 12 hónap garanciát vállal. A garancia a készülék (számla szerinti)
üzembe helyezésének időpontjától számít. Garanciális problémákkal kérjük,
forduljon bizalommal a terméket értékesítő partnerünkhöz! Amennyiben
bármilyen okból nem tud kapcsolatba lépni kereskedőjével, kérjük, jelezze
garanciaigényét az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:
Postacím:
Hippocampus-BRT Kft.
1082 Budapest, Baross utca 3.
Tel.: 06-1-411-0469
Honlap: www.lenyo.hu
E-mail: lenyo@lenyo.hu
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2017 Hippocampus-BRT Kft., Budapest.
Minden jog fenntartva. A Felhasználói kézikönyv bármilyen
formában történő sokszorosítása, másolása, fordítása –
beleértve az elektronikus másolást, tárolást
vagy továbbítást – kizárólag a Hippocampus-BRT Kft.
írásos engedélyével lehetséges.

