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Újratölthető adó és vevő.
Vízálló adó és vevő.
8 szintű rezgés korrekció.
8 szintű impulzus korrekció.
Egyszerű kezelés.
Egyszerű, ergonomikus kialakítás.
Övre csatolható szalagkapocs.
Gyors és egyszerű párosítás.
Akár 600 méteres hatótávolság.
Egyszerre 3 kutya kiképzésének lehetősége (további vevők beszerzése
szükséges).
Állítható nyakörv bármilyen kutyamérethez.
Automatikus kikapcsolás.
A vevő távoli kikapcsolása.
3 üzemmód: hangjelzés, rezgés és statikus impulzus.

Antenna
Kutya kiválasztása
LED dióda
Rezgés
Impulzus
Hangjelzés
Erősség beállítása

Töltőkábel
Töltés
Párosítás

Adókészülék
 Antenna: Továbbítja a jelet az adóból a vevőbe.
 Jelző LED dióda: Az ingerlő gomb megnyomásakor a jelzőfény zölden villog. Ha
az akkumulátor lemerült, folyamatosan piroson világít.
 Erősségállító tekerőgomb: Forgassa el a gombot, hogy az ingerlési szintet 0 - 8
értékre állítsa.
 Vevőkészüléket kiválasztó tekerőgomb: Forgassa el a gombot a vevő
kiválasztásához. Legfeljebb három vevőt párosíthat az adóval.
 Rezgés gomb: Vibrációs stimulációt továbbít a kiválasztott vevőnek.
 Impulzus gomb: Statikus stimulációt továbbít a kiválasztott vevőnek.
 Hangjelzés gomb: Hangjelzést továbbít a kiválasztott vevőnek..
 Töltő konnektor: Tölti az adókészülék akkumulátorát.
 Övcsat: Edzés lehetősége kéz használata nélkül.
 Párosítás szimbólum: Vevőkészülékek párosítása az adóval.
 Gumisapka: Védi az adó belső elemeit a víztől és a portól. Töltés után ne
felejtse el jól lezárni a fedelet.

Vevőkészülék

1. Érintkezési pontok: Az érintkezési pontok acélcsavarokból készülnek,
amelyeken keresztül a statikus stimuláció átkerül.
2. Töltőkonnektor: Tölti a vevőkészülék akkumulátorát.
3. Vevő párosítása: Vevőkészülékek párosítása az adóval.
4. Gumisapka: Védi a vevő belső elemeit a víztől és a portól. Töltés után ne
felejtse el jól lezárni a fedelet.

5. Jelző Led dióda:

A. Töltés közben a jelzőfény folyamatosan piros; ha zöldre vált, teljesen fel lett
töltve.
B. Készenléti állapotban a jelzőfény rendszeresen zölden villog.
C. Az adón megnyomott ingerlő gombok hatására a jelző zölden világít.
D. A vevő és adó párosításának megkezdése a jelző zölden világít.
E. A vevő kikapcsolása - piros villogás.

Használati utasítás
1. lépés – Adókészülék beállítása
Adó feltöltése
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Húzza ki az adó töltőcsatlakozójának fedelét.
Helyezze a töltőcsatlakozót az adóba.
Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos elektromos aljzathoz.
Az adón piros fény jelenik meg.
Teljes feltöltéskor a zöld jelző világít piros helyett.
Helyezze vissza a csatlakozó gumi fedelét.

Megjegyzés: Az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket.

Az adó be/kikapcsolása
Az adó bekapcsolásához fordítsa el az intenzitás gombját úgy, hogy az "kikapcsolt"
helyzetben legyen. Ha ezt megfelelően tette, a jelző zölden világít.
Az adó kikapcsolásához forgassa el az intenzitás beállító gombot úgy, hogy az "ki"
helyzetben legyen. A jelzőfény kialszik.

2. lépés – Vevőkészülék beállítása
Vevő feltöltése
1. Húzza ki a vevőegység töltőcsatlakozójának fedelét.
2. Helyezze a töltőcsatlakozót az adóba.
3. Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos elektromos aljzathoz.

4. A vevőn pirosan világít a LED.
5. Teljes feltöltéskor a zöld jelző világít piros helyett.
6. Helyezze vissza a csatlakozó gumi fedelét.

A vevőkészülék be/kikapcsolása
Helyezze az adó párosítási szimbólumát a vevő megfelelő párosítási szimbólumához,
amint a vevőn lévő jelző zöldre vált, válassza el egymástól ezeket a szimbólumokat. A
vevő be van kapcsolva.
Helyezze az adó párosítási szimbólumát a vevő megfelelő párosítási szimbólumához,
amint a vevőn lévő jelző piros lesz, válassza el egymástól ezeket a szimbólumokat. A
vevő ki van kapcsolva.
A vevő automatikusan készenléti üzemmódba is lép, ha egy óránál tovább nem
érzékel semmilyen jelet az adótól. A vevő automatikusan kikapcsol az akkumulátor
energiatakarékossága érdekében. Ezután be kell kapcsolnia a vevőt a fent említett
módon.

3. lépés – A vevő és adó párosítása
1. Forgassa az intenzitás gombját úgy, hogy az ne "off" helyzetben legyen. Az adó
bekapcsol.
2. Forgassa a vevőválasztó gombot 1-re, ismerje fel az első vevőt a párosításhoz.
3. Ellenőrizze, hogy a vevő ki van-e kapcsolva.
4. Helyezze az adó párosítási szimbólumát a vevő megfelelő párosítási
szimbólumához, tartsa ott, amíg a vevő jelzője zölden nem világít, amint
zölden villogni kezd, nyomja meg bármelyik korrekciós gombot. A párosítás
befejeződött.
5. Ha párosítania kell a második vagy harmadik vevőt, ismételje meg a lépéseket,
de fordítsa a vevőválasztó gombot 2 vagy 3 állásba, attól függően, hogy melyik
vevőt szeretné párosítani.

4. lépés – A rendszer funkcionalitásának tesztelése
A tesztelés segít meghatározni, hogy az oktatási rendszer megfelelően működik-e.
Mielőtt megpróbálná tesztelni a funkcionalitást, ellenőrizze, hogy a párosítási
folyamat befejeződött-e.

Az eszköz funkcionalitásának tesztelése előtt ellenőrizze, hogy a párosítási folyamat
befejeződött-e.
Az elektrosztatikus korrekciók tesztelése
A teszteléshez használja a csomagban található tesztlámpát.
 Helyezze a tesztlámpát a vevő érintkező pontjaira.
 Ellenőrizze, hogy a kapcsoló (csatornaválasztás) a tesztelt vevő számára
megfelelő helyzetben van-e.
 Állítsa be az intenzitást az adó tekerőgombjával.
 Nyomja meg az impulzus gombot.
 A tesztlámpa narancssárgán villog.
Rezgések tesztelése
 Ellenőrizze, hogy a kapcsoló (csatornaválasztás) a tesztelt vevő számára
megfelelő helyzetben van-e.
 Állítsa be az intenzitást az adó tekerőgombjával.
 Nyomja meg a rezgés gombot.
 A vevő rezeg.
Hangjelzések tesztelése
 Ellenőrizze, hogy a kapcsoló (csatornaválasztás) a tesztelt vevő számára
megfelelő helyzetben van-e.
 Nyomja meg a hangjelzés gombot.
 A vevő hangot bocsát ki.
Használati tippek
 6 hónapos kortól korábban elektromos nyakörvek használata nem ajánlott.
 Az egyes korrekciókat mindig parancsszó előzze meg.
 A hangjelzés korrekciót használja figyelmeztető korrekcióként. A kutya
összefüggésbe hozza az egyes korrekciókat és tudni fogja, hogy ha a










hangjelzésre nem engedelmeskedik a következő korrekció rezgés vagy
impulzus formájában érkezik.
A készüléket nem javasolt agresszív kutyáknál használni – hasonló esetben
egyeztessen állatorvosával vagy kutyakiképzővel.
Biztonság
A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv
megfelelően legyen felhelyezve.
Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban
ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem
fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a
kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
A vevőkészüléket a kutya nyakának alsó részére kell felhelyezni, középre.
Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e
sérülés vagy allergiás reakció.

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen
ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük
kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet.
Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem
keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a
nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához.
Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 12 óránál hosszabb ideig használni
(Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

PROBLÉMAELHÁRÍTÁS
Amennyiben hibásan működik a készülék
 ellenőrizze az adó- és vevőkészülék energiaszintjét,
 a leírás szerint végezze el a készülék párosítását,
 győződjen meg arról, hogy a korrekciók ereje nincs a „0“-ás szinten,
 ellenőrizze, hogy a megfelelő kutya lett aktiválva az adókészüléken (1 vagy 2),
 párosítsa a készüléket, állítsa be a korrekciók erejét és ismét tesztelje

Az adó- vagy vevőkészülék nem töltődik
 ellenőrizze, hogy helyesen lett e csatlakoztatva a töltőkészülék az elektromos
hálózathoz,
 tesztelje mindkét készüléket, hogy megbizonyosodjon a hibáról (töltőkészülék
vagy hálózat).

A kutyám nem reagál a korrekciókra
 tesztelje le a vevőkészüléket a fent leírtak alapján,
 ellenőrizze, hogy az elektródák érintkeznek e a kutya nyakának bőrével,
 növelje a korrekciók intenzitását
JÓTÁLLÁS
A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden
szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek
és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért
felelősséget nem vállalunk.
A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu

