
 

 

 

A csomag tartalma: 

 Ugatásgátló készülék 

 Nylon nyakörv 

 Tesztlámpa 

 Rövid / hosszú érintkezési pontok 

 Rövid / hosszú szilikon hosszabbítók 

 USB töltőkábel 

 Útmutató 

 

 

 

 

 

 



FIGYELEM 

Nem agresszív kutyák számára készült. Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív vagy 

ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-

e az Ön kutyájának, forduljon állatorvosához. 

 6 hónaposnál idősebb és 8 kg-nál nagyobb testtömegű kutyáknál használható. 

 NE használja, ha a kutya bundája vagy a nyakörv nedves. 

 Kutyájának nem szabad vonyítással reagálnia a stimulációra vagy pánikba esnie. Ha ez 

megtörténik, a stimulációs szint túl magas és vissza kell térnie az előző szintre. 

 NE töltse a készüléket gyúlékony anyagok közelében. 

 Ez nem játék, nem gyermekek számára készült. Csak kutyákkal használható. Csak 

felelős felnőtt kezelheti. 

 

MEGJEGYZÉS 

Ne rögzítsen pórázt a ugatásgátló nyakörvhöz. Az ugatásgátló nyakörv mellett használjon 

normál nyakörvet is. Olvassa el és kövesse a kézikönyvben található utasításokat. Fontos a 

nyakörv helyes rögzítése. A túl sokáig vagy túl szorosan viselt nyakörv bőrirritációt okozhat. 

A bőrpírtól a felfekvésig; ezt az állapotot általában felfekvésnek nevezik. 

 Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább. 

 Ha lehetséges, 1-2 óránként helyezze újra a nyakörvet a kutya nyakába. 

 Ellenőrizze az illeszkedést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse a 

kézikönyvben található utasításokat. 

 Soha ne csatlakoztasson vezetéket az elektronikus nyakörvhöz, mert túlzott nyomást 

gyakorol az érintkezőkre. 

 Minden héten mossa le a kutya nyakát és a nyakörv érintkezőit nedves ruhával. 

 Naponta ellenőrizze az érintkezési területet, hogy nem keletkeztek e kiütések vagy 

sérülés a kutya bőrén. 

 Ha kiütés vagy fekély alakul ki, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr be nem 

gyógyul. Ha az állapot 48 óránál tovább fennáll, keresse fel állatorvosát. 

 Ehhez a termékhez vezetőképes szilikon burkolat tartozik, mielőtt a vevőt a kutyájára 

helyezi, győződjön meg arról, hogy fel lettek helyezve az érintkezési pontokra és 

óránként ellenőrizze a szilikon borítást. 

Ezek a lépések segítenek megőrizni kutyája biztonságát és kényelmét. Egyes kutyák 

érzékenyek az érintkezők nyomására. Egy idő után azt tapasztalhatja, hogy kutyája nagyon 

jól tolerálja a nyakörvet. Fontos, hogy folytassuk az érintkezési terület napi ellenőrzését. Ha 

bőrpírt vagy sebeket észlel, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr teljesen be nem 

gyógyul. 

 

 



Figyelmeztetés - Újratölthető Li-ion akkumulátor 

 Ne távolítsa el az elemtartót. 

 A termék nem cserélhető akkumulátort tartalmaz. Ha az akkumulátor eltávolításra 

kerül, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően likvidálja azt. 

 Ha a termék sérült, ne használja tovább. 

 Ha úgy gondolja, hogy az akkumulátort a kutya lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz. 

 Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni. Csak a kijelölt töltővel töltse. 

 Ne tárolja a terméket akkumulátorral 60°C/140°F felett. 

 

TÖLTÉS 

1. Az akkumulátorszint jelző folyamatosan villog, a készülék töltődik. 

2. Az akkumulátorszint jelző folyamatosan világít, a készülék teljesen fel lett töltve. 

3. Ha a készülék folyamatosan sípol, akkor a készüléket nem megfelelő töltő tölti. 

 

A terméket számítógépen, tápegységen vagy adapteren keresztül, 5V kimeneti feszültséggel 

tölthető, 2-3 órán keresztül. 

 

1. Kapcsolja be az ugatásgátló nyakörvet. 

 



2. Állítsa az ugatásgátló nyakörvet teszt üzemmódba, a kijelzőn a 0 szám jelenik meg. Ezután 

imitálja a kutya ugatását a termék hátulján található mikrofonérzékelő felé. 

 

 

 

 

3. Az ugatásgátló nyakörv teszt üzemmódban reagál 

 

Az impulzuskorrekció tesztelésekor tartsa a tesztlámpát az érintkezési pontokon. 

Megjegyzés: A tesztlámpán lévő hatszögletű furat az érintkezési pontok rögzítésére vagy 

lecsavarására szolgál. 

 

 

 

 

 



4. Kapcsolja ki az ugatásgátló nyakörvet 

 

Ha a termék a fent leírtak szerint reagál, akkor sikeresen beállította a nyakörvet. 

 

 

A NYAKÖRV BEÁLLÍTÁSA 

Rögzítse a nejlon nyakörvet az ugatásgátló eszközhöz. Kövesse az A-B-C-D utasításokat a 

nyakörv befűzéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Megjegyzés: Ha a csomag TPU nyakörvet tartalmaz, jelölje be a kívánt hosszúságot, hagyjon 

néhány centimétert pluszban (ha a kutyája még fiatal és növésben van, vagy vastagabb téli 

bundára lesz szüksége), és vágja le a felesleget. Zárja le a levágott nyakörv szélét úgy, hogy 

néhány másodpercig a nyílt láng felett tartja. 

 

 

Helyezze fel a nyakörvet a kutyára: Ügyeljen arra, hogy a termék szorosan illeszkedjen, 

ugyanakkor elég laza legyen ahhoz, hogy az egyik ujja a nyakörv és a kutya nyaka közé 

beférjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜZEMMÓDOK BEÁLLÍTÁSA 

A következő utasítások végigvezetik az üzemmódváltás folyamatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LED-JELZŐ + KIJELZŐ 

 

 

 

 

 

 



HOGYAN MŰKÖDIK A NYAKÖRV 

Megjegyzés: Az érzékenységnek 5 szintje van, minél magasabb a kiválasztott érzékenységi 

szint, annál érzékenyebb a nyakörv az ugatásra. 

Ha kutyája 1 perc elteltével is ugat, a termék a következő szintre lép. Ha a készülék 1 percen 

belül nem aktiválódik, automatikusan visszatér az 1. szintre. 

 

Hang + Rezgés + Impulzus 

 lépés: Hang 1 + Rezgés + Gyenge impulzus 

 lépés: Hang 1 + Rezgés + Közepesen erős impulzus 

 lépés: Hang 3 + Rezgés + Normál impulzus 

 lépés: Hang 4 + Rezgés + Erős impulzus 

 lépés: Hang 5 + Rezgés + Erős impulzus 

 lépés: Hang 6 + Rezgés + Nagyon erős impulzus 

 

Hang + Rezgés 

 lépés: Hang 1 + Gyenge rezgés 

 lépés: Hang 1 + Közepes rezgés 

 lépés: Hang 3 + Normál rezgés 

 lépés: Hang 4 + Erős rezgés 

 lépés: Hang 5 + Erős rezgés 

 lépés: Hang 6 + Nagyon erős rezgés 

 

 

 

 

 

Kérdések és válaszok 

K: Miért nem működik a termék, amikor a kutya ugat? 

V: Először is győződjön meg arról, hogy a termék szorosan illeszkedik, de elég laza ahhoz, 

hogy az egyik ujja elférjen a nyakörv és kedvence nyaka között. Egyes kutyák ugatása gyenge 

és ebben az esetben növelni kell az érzékenység szintjét. A nyak területén lévő sűrű szőrzet 

kis eséllyel csökkenti az ugatás észlelését. Rövidítse le a szőrzetet azon a helyen, ahol a 

készüléket elhelyezi. 

 



K: Miért aktiválódik a termék néha zajos környezetben annak ellenére, hogy a kutya nem 

ugat? 

V: Bár az ugatás érzékelését a lehető legjobb szintre optimalizáltuk, egyes környezeti hangok 

az ugatáshoz hasonló frekvenciájúak lehetnek, aminek kicsi az esélye, de aktiválhatják a 

terméket. Kérjük, csökkentse az érzékenységi szintet. 

 

K: Használhatom a terméket, ha a közelben más kutyák játszanak? 

V: A kutyák ugatnak és izgatottak játék közben. Kedvence kényelme és biztonsága érdekében 

nem javasoljuk a termék használatát ilyen környezetben. 

 

K: Honnan tudhatom, hogy használhatom-e ezt a terméket a kutyámnál? 

V: A termék 6 hónaposnál idősebb, egészséges kutyák számára készült. Ez a termék 

különösen nem használható beteg vagy agresszív kutyákon. Ha nem biztos abban, hogy ez a 

termék megfelelő-e az Ön állata számára, forduljon állatorvosához vagy minősített 

oktatóhoz. 

 

K: Megállíthatja ez a termék a kutyám üvöltését? 

V: Nem, ez az ugatásgátló nyakörv csak az ugatás érzékelésére szolgál. Nem tudja észlelni 

vagy leállítani az üvöltést. 

 

K: Tölthetem ezt a terméket bármilyen típusú töltővel? 

V: Nem, javasoljuk, hogy ezt a terméket 5 V kimeneti feszültségű töltővel töltse, mert az 5 V-

nál nagyobb kimeneti feszültségű töltő károsíthatja a terméket. Ha a bemeneti feszültség túl 

magas, a termék automatikusan leállítja a töltést és figyelmeztető hangot ad ki. 

 

K: Abbahagyja az ugatást a kutyám? 

V: Az ugatásgátló nyakörv hatékonyan és humánusan megállít minden ugatást, a 

felhelyezését követően. Csak a nem kívánt ugatás időszakában szabad viselni. 

 


