Ugatásgátló nyakörv
Patpet B300

1. Akkumulátor és érintkezési pontok beszerelése
1.
2.
3.
4.

Lazítsa meg a nyakörvét
Vegye le az elemtartó fedelét és helyezze be az elemet
Szerelje fel a fedelet
Csavarja fel az érintkezési pontokat és a gumi kiegészítőket

2. A nyakörv felhelyezése
1. Helyezze a nyakörvet a kutya hangszálaira
2. Állítsa be a nyakörv hosszát (ideális, ha a nyakörv alá be tudja csúsztatni 1 ujját)
3. Ellenőrizze, hogy az érintkezési pontok hozzáérnek-e a kutya bőréhez

3. A termék gyárilag automatikus üzemmódra lett állítva, így a
nyakörv helyes felhelyezése és bekapcsolása után a nyakörv
működhet.

4. Állítsa be az érzékenységi szintet és a funkciót

A. A nyakörv előre be lett állítva S érzékenységi szintre. Az érzékenységi szint beállításához
nyomja meg egyszer az M gombot.
B. A nyakörv gyárilag automatikus üzemmódba lett állítva. Ha a kiválasztott funkciószint
ideális kutyájának, akkor az M gomb megnyomásával és lenyomva tartásával aktiválhatja a
fix üzemmódot. A kiválasztott funkciószint megjelenik a kijelzőn.

Termékbemutató
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

S - Alacsony érzékenység
G - Magas érzékenység
F - Fix mód aktiválva
F nem világít - Az automatikus üzemmód aktiválva
Funkció szintje
L - Alacsony energiaszint jelzés
Üzemmód gomb
BE / KI gomb

Csomag tartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugatásgátló készülék
Nejlon nyakörv
Érintkezési pontok
Gumisapkák
Tesztlámpa
Kézikönyv

A nyakörv ki- és bekapcsolása





Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/kikapcsológombot.
Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/kikapcsológombot.
Készenléti üzemmód: A készülék készenléti üzemmódba kapcsol és a kijelző kikapcsol,
ha 60 másodpercen belül nem hajt végre semmilyen műveletet.

Funkciók
Válassza ki az érzékenységi szintet. Nyomja meg az M mód gombot a kívánt érzékenységi
szint kiválasztásához:



S mód: Alacsony érzékenység
G mód: Magas érzékenység

Hogyan lehet a fix üzemmódot automatikus üzemmódra váltani?

Nyomja meg kétszer egymás után a nyakörv be-/kikapcsoló gombját, hogy az 1-es szám
jelenjen meg a kijelzőn (a termék alapértelmezés szerint automatikus üzemmódra lett állítva,
ahol a funkció szintje automatikusan átvált az 1-es szintről és a kijelzőn nem jelenik meg
semmilyen betű.

Hogyan lehet az automatikus módot fix módra váltani?

Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a funkció szintjének beállításához. Ebben a
pillanatban a numerikus LED kivilágít.

Szimbólum megjelenítés




6 funkciószint áll rendelkezésre. Működés közben a megfelelő funkciószint száma
villog a képernyőn. Például a STEP6 elektrosztatikus impulzus alatt a 6-os szám villog
a képernyőn és a megfelelő F funkció szimbóluma világít, amíg a kutya abba nem
hagyja az ugatást (automatikus üzemmódban ki van kapcsolva).
L - lemerült elemet jelöl, ki kell cserélni az elemet.




P - egy védelmi üzemmód, amely aktiválva van, hogy megvédje kutyáját a
sérülésektől.
F- ha ez a szimbólum világít, a fix üzemmód aktiválódik (ha az F nem világít, az
automatikus üzemmód aktív).

A készülék összeszerelése és tesztelése

Az új elem behelyezése után ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően működik-e:



Nyomja meg az ON/OFF gombot a nyakörv bekapcsolásához
A termék aktiválásához fújjon a nyakörv érintkezési pontjai közé, vagy imitáljon
ugatásszerű hangot

Statikus stimulációs teszt:
Használja a mellékelt tesztdiódát az elektrosztatikus impulzusok megfelelő működésének
teszteléséhez. Helyezze a diódát az elektródákra és ismét imitáljon ugatást. Az elektromos
kisülés esetén a dióda sárgán világít. Kérjük, egymás után többször tesztelje.

A nyakörv felhelyezése
A nyakörv megfelelő illeszkedése elengedhetetlen a hatékony használathoz. Kövesse az
alábbi utasításokat:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
2. Tartsa a kutyát kényelmes helyzetben - A
3. Helyezze a nyakörvet a kutya nyakába úgy, hogy az ugatásgátló készülék középen
legyen és a vezérlőoldala felfelé nézzen - B.
4. Ellenőrizze a nyakörv feszességét, helyezze az ujját a nyakörv és a kutya nyaka közé, a
nyakörv legyen kényelmes, ne legyen nagyon szoros- C.
5. Hagyja, hogy kutyája egy ideig viselje a nyakörvet, majd ellenőrizze az illeszkedést. A
túl szorosra húzott nyakörv fájdalmat vagy kellemetlenséget okozhat a kutyának.
6. Szükség esetén rövidítse le a nyakörvet - D:
 Jelölje be tollal a kívánt nyakörv-hosszt
 Vegye le a nyakörvet a kutyáról és vágja le a nyakörv felesleges részét.
 Helyezze vissza a nyakörvet a kutyára.

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

