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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

 



Bevezetés 

A CANICALM kutyaugatás gátló készüléket csak teljesen EGÉSZSÉGE FELNÖTT 

kutyáknál alkalmazza. Idős és/vagy beteg (epilepsziás, szívbeteg, stb.) kutyák 

esetében feltétlenül kérje ki állatorvosa tanácsát. A CANICALM ugatásgátló nyakörv 

használatával megoldható az állandó zavaró kutyaugatás problémája. Ha a kutyája a 

nyakörv viselése alatt is sokat ugat, forduljon az állatorvosához és kérje ki tanácsát. 

 

Beüzemelés 

Emelje fel a 2-es számú fedőlemezt (n 2 setting mask) és fordítsa el az ON/OFF 

gombot a készülék bekapcsolásához. Néhány másodperc múlva egy 1,5 

másodperces sípoló hang fogja jelezni hogy a nyakörv megfelelően működik. 

Amennyiben nincs hangjelzés akkor nem működik a készülék (lehetséges ok: 

lemerült az elem). 

 

Nyakörv beállítása és felhelyezése 

A nyakörv megfelelő felhelyezése nagyon fontos. Ha a nyakörv túlságosan lazára lett 

állítva, nem fog megfelelően funkcionálni. Ellenben ha a nyakörv túl szoros, a 

kutyának légzési problémát okozhat. Az elektródákkal ellátott készüléknek a kutya 

nyakának alsó részére kell irányulnia. 

 

Elektróda kiválasztása 

A nyakörv két különböző hosszúságú elektródákkal lett ellátva. Az elektródáknak 

érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, így segítve a szerkezet megfelelő 

működését. Az elektródák kézzel cserélhetők. Ne használjon más eszközt, kulcsot. 

 

Működtetés 

Az első ugatásnál, 6 sípoló hangsorozatot bocsát ki a készülék. Ha az ugatást 

megismétli a kutya 30 másodpercen belül, további 2 másodperces sípoló hangjelzés 

érkezik, kiegészítve rövid vagy hosszú (kiválasztás szerinti) elektrosztatikus impulzus 

korrekcióval. Az elektromos impulzus deaktiválódik, amennyiben az elkövetkező 30 

másodpercen belül nem ugat a kutya. Az elektromos impulzus funkció kikapcsolható 

az 1-es számú fedőlemez (n 1 setting mask) alatt található kapcsolóval. Ez esetben 

csak a hangjelzés működik. 

Az ugatásérzékelő beállítása nagyon fontos lépés, valójában ez a szabályozó felelős 

a szerkezet megfelelő működéséért. Fontos, hogy a szerkezet érzékelje az ugatást, 

de ne legyen túlérzékeny. A készülék teszteléséhez csatlakoztasson a tesztdióda 

szárait az elektródákhoz. 

 



 

 

1. ÁBRA 

 Short or long contact point- Hosszú vagy rövid érintkezési pontok 

 Strap- Nyakörv 

 Cover - Borító 

 Nr 1 setting mask - Maszk beállítás 

 Bark detection contact point - Ugatásérzékelési érintkezési pontok 

 Access to settings - Hozzáférés a beállításokhoz 

 Nr 2 setting mask - Maszk beállítás 

 Screwdriver - Csavarhúzó 

2. ÁBRA 

 Simulation inhibition - Szimuláció gátlása 

 Stimulations switch - Szimuláció bekapcsolása 

 Regulating screw for bark detection sensitivity - Az ugatás érzékenységének 

beállítása 

 On/Off- Be / Kikapcsolás 

 Bark detection contact point - Ugatásérzékelési érintkezési pontok 

 Long stimulations - Hosszú stimuláció 

 Short stimulations - Rövid stimuláció 

 

A készülék tesztelése 

Mielőtt ezt megtenné, győződjön meg arról, hogy a nyakörv ki van kapcsolva. 

Rögzítse a neon tesztlámpa mindkét vezetékét az egyes érintkezési pontok alá 

(enyhén csavarja ki, majd húzza meg újra, hogy a tesztlámpa vezetékei 

becsípődjenek). Állítsa a stimulációs kapcsolót rövid vagy hosszú stimulációra, majd 

kapcsolja be a nyakörvet. Csúsztasson egy csíkozott tárgyat az érintkezési pontok 

fölé (pl. fogakkal ellátott kés). A tesztlámpának világítania kell, jelezve, hogy a 

nyakörv megfelelően működik. 



Elemcsere 

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje csökken, a nyakörv folyamatos hangjelzést ad. 

Állítsa a Be/Ki kapcsolót Ki állásba. Nyissa fel az elemfedelet a fedél csavarjának 

eltávolításával. Vegye ki a használt elemet és helyezze be az újat (lítium 3 V), 

ügyelve az elemházon feltüntetett polaritásra. Helyezze vissza a fedelet a dobozra. 

Kapcsolja be a kapcsolót és néhány másodperc múlva 1 másodperces sípoló hang 

hallatszik, jelezve, hogy a nyakörv megfelelően lett inicializálva. 

 

Nem megfelelő működés esetén 

Ellenőrizze az elemet, hogy megfelelően lett behelyezve. Amennyiben továbbra sem 

működik vegye fel a kapcsolatot a készülék forgalmazójával. 

 

Technikai jellemzők 

 termék méretei: mélység: 36 mm, magasság: 46 mm, hossz: 50 mm 

 összsúly: 110 g (doboz + elem + nyakörv) 

 tápegység: 3 voltos lítium elemmel. Típusa: CR123A 

 az elem élettartama 20 ugatás/nap estén 1 év (az adat tájékoztató jellegű) 

 a készülék cseppálló, azonban vízbe nem meríthető 

 a nyakörv 20-67 cm-es nyakvastagságig szabályozható 

 

Használati FIGYELMEZTETÉS 

CANICALM ugatásgátló nyakörvet csak 6 hónapnál idősebb kutyák esetében 

alkalmazható. A nyakörv használata előtt, kérje ki az állatorvos véleményét, hogy 

ajánlott e az Ön kutyája esetében az ugatásgátló nyakörv használata. 

Az elektródák okozta állandó dörzsölés a kutya nyakán bőrirritációt okozhat. 

Rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakának bőrét. Amennyiben bőrirritáció vagy 

allergiás reakció jelentkezik, ne használja a nyakörvet mindaddig, amíg el nem múlik 

az allergiás reakció. 

A rendszer csak a nyakörvet viselő kutya ugatását szűri ki. Bár az eszköz rendkívül 

megbízható, magától is beindulhat, ezért ajánlatos a nyakörvet viselő kutyát 

felügyelet alatt tartani. 

 

 

 

 

 



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. 

 Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 8 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 

 


