
REEDOG NO BARK VIBRO PREMIUM 

Használati útmutató 

 

 

 

 

TECHNIKAI PARAMÉTEREK 

 Termék neve: Reedog no bark vibro premium 

 Akkumulátor kapacitása: 300 mAh 

 Feszültség: 3,7V 

 Áramfelvétel: DC 5V / 1A 

 Vízálló védelem: IP67 

 Méretek: 70 x 37 x 40 mm 

 Súly: 71 g 

 

 

 

 



A CSOMAG TARTALMA 

 1x vevőkészülék 

 1x nylon nyakörv 

 1x USB töltőkábel 

 1x használati útmutató 

 

 

 

 Helyezze a nyakörvet a hangszálakra 

 Enyhén húzza meg 

 Az érintkezési pontoknak érintkezniük kell a kutya bőrével 

 Húzza meg a nylon nyakörvet 

 

 



A KÉSZÜLÉK BE/KIKAPCSOLÁSA 

 

 Nyomja meg hosszan az M gombot a nyakörv bekapcsolásához (a nyakörv sípol) 

 Nyomja meg hosszan az M gombot a nyakörv kikapcsolásához (a nyakörv sípol) 

A ki- és bekapcsolást követően a nyakörvnek beállítási módba kell lépnie. 

 

KIJELZŐ FUNKCIÓK 

Az M gomb újbóli megnyomása után megjelenik a kiválasztott funkciók állapota, szintje és 

akkumulátor állapota. Kattintson a második gombra háromszor , hogy belépjen a 

beállítási módba. Érintse meg az M gombot a funkciók közötti váltáshoz. Nyomja meg ismét 

a  gombot a funkció szintjének beállításához, és egy hosszú megnyomással erősítse meg 

a kiválasztott funkciót. 

 Rezgés - szint beállítás 0-7, 0 ki van kapcsolva. 

 Érzékenység - 1-7 érzékenységi szint beállítása. 

 Az akkumulátor állapota - L - alacsony energiaszint, 1-7 - akkumulátor töltöttségi 

szint és F - feltöltött akkumulátor. 

 Ha az akkumulátorjelző 1-es szinten van, kérjük, töltse fel a nyakörvet. 

 

 

 



TERMÉKLEÍRÁS 

 

 

 

 

 

 

 



ELSŐ HASZNÁLAT 

 Ennek a terméknek az alapértelmezett beállítása: 6-os érzékenységi szint, 3-as 

rezgésszint. 

 Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. Készenléti módban érintse 

meg az M gombot a töltöttségi szint megjelenítéséhez. 

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tartsa biztonságos 

helyen! 

 

FIGYELMEZTETÉS 

 A termék viselése napi 12 óránál hosszabb ideig nem javasolt. 

 5 kg-tól 50 kg-ig terjedő és 62 cm-es nyakkörfogatig terjedő kisállatok számára. 

 Nem alkalmas 5 kg alatti és 6 hónapos kortól fiatalabb kutyák számára. 

 Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Tartsa távol gyermekektől. 

 

2 ÜZEMMÓD 

Alvó üzemmód - 5 másodpercig nincs ugatás, az alvó üzemmód aktiválódik. 

 

Képzési mód - A kutya ugat. Edzés mód aktiválva. 

 

 

FUNKCIÓK 

Hangjelzés – Mindig jelen van és nincs lehetőség a deaktiválásra. Nincs szint beállítás. 

 

Rezgés – a kimeneti szint beállítása 0-7, 0 ki van kapcsolva. Az alapértelmezett a 3. szint. 

 

 

 

 



AZ ÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA 

Hangérzékelő - érzékenység 1-7 szint, alapértelmezett beállítás a 6. szint. 

 

 

 

 

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 


