
 

 

 

 Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább. 

 Lehetőleg 1-2 óránként helyezze a nyakörvet a kutya nyakára. 

 Ellenőrizze az illeszkedést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse az 

útmutatóban található utasításokat. 

 Soha ne rögzítsen pórázt a nyakörvhöz; túlzott nyomást okoz az érintkezőkön. 

 Hetente mossa le a kutya nyakát és a nyakörv fém pontjait nedves ruhával. 

 Helyezzen szilikon huzatokat az érintkezési pontokra a kutya kényelme érdekében 

 

A csomag tartalma: 

 Ugatásgátló nyakörv 

 Rövid / hosszú érintkezési pontok 

 Rövid / hosszú szilikon hosszabbítók 

 Mágneses USB kábel 

 Kézikönyv 

 

 



Töltés 

 

Töltés közben az akkumulátor jelzősávja balról jobbra villog és a jelzőfény gyorsan villog. 

Amint a termék teljesen feltöltődött, az akkumulátorjelző sáv abbahagyja a villogást és a 

jelzőfény világít. Ha a terméket nem megfelelő töltővel tölti, figyelmeztető hang hallható. 

 

Megjegyzés: 

1. Nem megfelelő töltő, az 5 V-nál nagyobb kimeneti feszültségű töltő. 

2. Töltéskor használja a csomagban található mágneses töltőkábelt. Előfordulhat, hogy 

más mágneses töltőkábelek nem alkalmasak ehhez a termékhez és károkat 

okozhatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A készülék be / kikapcsolása 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz. 

 

A kijelző világít és a jelzőfény lassan villogni kezd. 

 

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

imitálja a kutya ugatását a termék hátulján található érzékelő mikrofonja felé. 

 

Nyomja meg a bekapcsológombot a teszt módba lépéshez és a teszt előtt győződjön meg 

arról, hogy a számjegy 0-t mutat. 

 



Teszt üzemmód 

 

Ha a nyakörv teszt módba lett állítva, korrekciós hangot, rezgést vagy impulzust bocsát ki, 

miután kutyaugatást imitál a mikrofonérzékelő felé, attól függően, hogy melyik mód lett 

bekapcsolva. 

 

 

Az impulzuskorrekció tesztelésekor tartsa a tesztlámpát az érintkezési pontokon. 

 

Megjegyzés: Ha a termék a fent leírtak szerint reagál, akkor sikeresen beállította az 

ugatásgátló nyakörvet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogyan helyezze fel a kutyára a nyakörvet 

Ügyeljen arra, hogy a termék szorosan illeszkedjen, ugyanakkor elég laza legyen ahhoz, hogy 

egy ujja elférjen a nyakörv és a kutya nyaka között. 

 

Megjegyzés: Ha kutyájának hosszú a szőrzete, néha le kell rövidíteni a szőrt a fém érintkezési 

pontok körül, valamint a hosszabb fém érintkezési pontokat és szilikon rögzítéseket kell 

használni. 

 

 

 

A tesztdiódán található hatszögletű furat a fém érintkezők rögzítésére vagy meglazítására 

használható. 

 

 



A készülék beállítása 

A következő utasítások eligazítják az egyes üzemmódok beállításában. 

 

1. Kapcsolja be a terméket a bekapcsoló/beállítások gomb 2 másodpercig tartó 

lenyomásával. 

2. Nyomja meg a bekapcsoló/beállítás gombot - az ugatás-érzékenység beállításához. 

3. Nyomja meg a mód gombot az üzemmódok váltásához, az üzemmód ikonok 

megváltoznak. 

4. Képzési módok: 

 Hang: 6 szintű figyelmeztető hangjelzés különböző frekvenciákon 

 Rezgés: 3 rezgésszint, 3 különböző rezgésmód 

 Hang + Rezgés: 6 hangjelzésszint + 3 rezgésszint 

 Hang + vibráció + impulzus: 6 hangjelzésszint + 3 rezgésszint + 6 impulzusszint 

5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló/beállítások gombot. A nyakörv 

hangjelzést ad és kikapcsol. 

 

 

Kijelző és ikonok 

A termék 30 másodperces védelmi időn belül van 

 

Ha a termék teszt üzemmódba lett állítva, a kijelzőn a 0 szám és amint a teszt befejeződött 

vagy ha a teszt nem indul el 5 másodpercen belül az 5-ös szám jelenik meg. 

 

 



Az akkumulátor sáv az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi. 

 

 

Nyomja meg a bekapcsoló/beállítás gombot az 1-5 érzékenységi szint beállításához. Az 5. 

szint a legérzékenyebb, az 1. szint pedig a legkevésbé érzékeny. 

 

 

Közepes sebességgel villog: a termék töltődik. 

 

 

Lassan villog - a termék készenléti módban van. 

 

 

Nagy sebességgel villog: az akkumulátor lemerült. 

 

 

Folyamatosan világít - a termék teljesen feltöltött. 

 



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. 


