
PATPET B490 

 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 
 
 
 

Fő funkciók 

 
 Spray funkció 

 Ultrakönnyű nyakörv 

 Állítható érzékenység 

 Újratölthető 

 Kis, közepes és nagytestű kutyafajták számára 

 Vízálló 

 
 



TERMÉKLEÍRÁS 
 

 
 
 

A. Spray feltöltése 
B. Szórófej 
C. Hangérzékelő 
D. Töltőport 
E. On / Off gomb 
F. LED kontroll dióda 1 
G. LED kontroll dióda 2 
H. Beállító gomb – érzékenység beállítása (alacsony, magas), spray 

korrekció beállítása (hosszú, rövid)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 



TERMÉK BEÁLLÍTÁSA 
 
 
 

Az ugatásgátló nyakörv használata előtt az alábbi lépéseket követve be 
kell állítania a terméket: 
 
 

1. Töltse fel a készüléket. 
2. Készítse elő a vevőt és kapcsolja be. 
3. Működési teszt, tesztelje a gombok működését, mielőtt a kutyára 

helyezi. 
 
 
Kapcsolja be a vevőt 
 
Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. A LED1 egyszer 
felvillan, a LED2 pedig egy másodpercre kéken és sárgán kivilágít. 
 
 
Kapcsolja ki a vevőt 
 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, a 
LED 1 háromszor felvillan. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Spray korrekció beállítása 
 
 
Nyomja meg a spray mennyiségét állító gombot. 

 LED2: sárga fény villog (kis permet) 

 LED2: kék fény villog (nagy permet) 
 
Az érzékenység beállítása 
 
Tartsa lenyomva a beállító gombot 3 másodpercig. 

 A LED1 és a LED2 egyszerre kétszer villog (magas érzékenység) 

 A LED1 és a LED2 egyszer villog (alacsony érzékenység) 

 
 

 
A VEVŐ TÖLTÉSE 
 

 
Alacsony energiaszint jelző 

 A piros LED1 villog (5 másodpercenként egyszer, ami azt jelenti, 
hogy az akkumulátor lemerült. 

 
Töltési állapot 

 Töltés közben a piros LED1 világít, ha az akkumulátor sikeresen 
feltöltődött, a LED1 zölden fog világítani. 

 

 



A SPRAY PERMET FELTÖLTÉSE 
 

 
 
Spray permet utántöltés jelzése 

 A kék és sárga LED2 10 másodpercenként 5-ször felvillan. 
 
Spray permet utántöltési folyamat 

 Kapcsolja ki a készüléket. 

 Helyezze függőlegesen a töltőszelepre a spray-palackot. 

 Az utántöltési idő körülbelül 10 másodperc. 
 

 

 
 
 
 
 
 



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.  

 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 10 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat 
az összes elektromos nyakörvre). 

 

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 


