
Ugatásgátló nyakörv 

Patpet B800 
 

 

 

 

 

 

 



A készülék bemutatása 

 

 

 

 

Be / Kikapcsolás 

Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelző kivilágít és 

megjelennek az adatok. 

Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelző kikapcsol - 

sípoló hang hallható. 

Készenléti mód: Ha a készüléket 30 másodpercnél tovább nem aktiválják, automatikusan 

energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Ugatással vagy gombnyomással aktiválható. 

 

 



Üzemmód választás 

A készüléknek két üzemmódja van: 

 fix - a korrekció mértékét a kutya reakciójának megfelelően állítja be 

 ismétlődő - a készülék a korrekció legalacsonyabb szintjén aktiválódik Ha a készülék 

20 másodpercen belül ismét ugatást észlel, automatikusan magasabb szintű 

korrekciót aktivál. Ha 20-60 másodpercen belül ugatást észlel, a készülék az utoljára 

küldött korrekciós szinten aktiválódik. 1 perc elteltével, aktiválás esetén a készülék a 

legalacsonyabb korrekciós szintről indul. 

Ismétlődő mód: Nyomja meg kétszer a Be/Ki gombot, az M betű zölden jelenik meg a 

kijelzőn - az ismétlődő mód aktiválva lett. 

Fix mód: Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot, az M betű narancssárga színben 

jelenik meg a kijelzőn és a korrekciós szint értékei ugrálnak. A kiválasztott szinten engedje fel 

a gombot, a készülék hangjelzést ad – a rögzített mód aktiválódik. 

Biztonsági mód: Ha a készülék egymás után 6 alkalommal aktiválódik és a kutya tovább ugat, 

a készülék biztonsági okokból 1 percre automatikusan leblokkol. A kijelzőn a 0 érték látható. 

 

A korrekció típusának beállítása 

Nyomja meg az M gombot a korrekciós típusok közötti váltáshoz. 

Rezgés: hangjelzés + rezgés 

Elektrosztatikus impulzus: hangjelzés + rezgés + impulzus 

 

Ugatás számláló 

A készülék automatikusan rögzíti az aktiválások számát (max. 999) és megjeleníti az értéket a 

kijelzőn (piros színben) 

Számláló törlése: Nyomja meg az M gombot 3-szor egymás után, a számláló nullázódik. 

 

Töltés 

Használat előtt töltse fel teljesen a készüléket! 

Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez – egy sípoló hang jelzi a megfelelő töltést. Az 

akkumulátor állapotát mutató négyzetek fokozatosan villognak. Amint teljesen feltöltődött, 

az akkumulátor állapotát jelző ikon zölden világít. 

 

 



Tesztelés 

Mielőtt a kutya nyakára tenné a készüléket, tesztelje a megfelelő működést!! 

Állítsa be a rezgésmódot és ugasson vagy fújjon erősen az elektródák között található 

mikrofonba – a készüléknek aktiválódnia kell. Állítsa be az üzemmódot statikus korrekcióval, 

majd helyezze az elektródákra a tesztdiódát és ugasson vagy fújjon erősen az elektródák 

között található mikrofonba - a tesztdióda világít (az impulzusok működnek). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 


