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HASZNÁLATI ÉS KÉPZÉSI ÚTMUTATÓ 

ELINDÍTÁS ELŐTT OLVASSA EL A TELJES ÚTMUTATÓT 



FONTOS INFORMÁCIÓ 

Nem agresszív kutyák számára készült. 

Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív, vagy ha kutyája hajlamos agresszív 

viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket, sőt akár halált is okozhatnak 

gazdájuknak és másoknak. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-e az Ön 

kutyájának, forduljon állatorvosához vagy egy képesített oktatóhoz. 

Biztonság edzés közben. 

Létfontosságú, hogy Ön és kutyája biztonságban maradjanak edzés közben. Kutyájának 

pórázon kell lennie. A póráznak elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a kutya üldözhessen 

egy tárgyat, de elég rövidnek ahhoz, hogy távol tartsa az úttesttől vagy más veszélyes 

területtől. 

Bőrkárosodás veszélye. 

Kérjük, olvassa el a kézikönyvben található utasításokat és kövesse azokat. Fontos a nyakörv 

helyes rögzítése. A nyakörv hosszan tartó viselése, vagy a túl szorosra állított nyakörv az állat 

nyakán bőrkárosodást okozhat. 

 

 Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább. 

 Ha lehetséges, 1-2 óránként mozgassa meg a nyakörvet az állat nyakán. 

 Ellenőrizze az illeszkedést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse a 

kézikönyvben található utasításokat. 

 Ha külön nyakörvet és pórázt használ, ne gyakoroljon nyomást az elektronikus 

nyakörvre. 

 Hetente mossa le a kutya nyakát és a nyakörv érintkezőit egy nedves ruhával. 

 Ha kiütés vagy seb jelenik meg, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a sérülés be 

nem gyógyul. 

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

 Ezek a lépések segítenek abban, hogy kedvence biztonságban és kényelemben 

maradjon. Fontos, hogy folytassa az érintkezési terület napi ellenőrzését. 

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

gyógyul. 

 Elektronikus kiképző nyakörv használata 6 hónapos kortól idősebb kutyák esetében 

ajánlott. 

 

 

 

 



A CSOMAG TARTALMA 

 Vevőkészülék 

 Adókészülék 

 Nyakörv 

 Kézi zsinór 

 USB töltőkábel 

 Tesztlámpa 

 Használati útmutató 

 

 

LEGFŐBB FUNKCIÓK 

 Korrekció: rezgés, statikus stimuláció és hangjelzés 

 0-16 Állítható rezgésszint és statikus stimuláció 

 IPX7 vízálló vevőkészülék és IPX5 cseppálló adókészülék 

 A lítium-polimer akkumulátor 2 órás gyorstöltése 

 Hatótávolsága 600 m 

 Kétkutyás rendszerre bővíthető 

 A háttérvilágítású LCD kijelző mutatja az intenzitásszintet, az akkumulátor 

energiaszintjét és a  képzett kutyát - ½ 



TERMÉKLEÍRÁS 

 

 

 

 

 

 

 



HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

 

Az adó be/kikapcsolása 

Be/ki gomb az adó bal oldalán: A gomb felcsúsztatásával bekapcsolja, lecsúsztatásával 

kikapcsolja a készüléket. Ha 10 másodpercen belül nem történik művelet, a kijelző 

elsötétedik. Érintse meg bármelyik gombot a kijelző visszakapcsolásához. 

A vevő bekapcsolása 

1. Finoman érintse meg a vevő kapcsoló gombját. 

2. A vevő bekapcsolása után a jelzőfény 10 másodpercenként felvillan, jelezve, hogy a 

vevő készen áll a műveleti utasítások fogadására az adótól. 

3. Ha egy percen belül nem érkezik parancs, a vevő automatikusan készenléti állapotba 

kerül. 

A vevő kikapcsolása 

Nyomja meg a Be/Ki gombot, a jelzőfény kivilágít, majd engedje el a gombot és a vevő két 

hangjelzés után kikapcsol. 

Megjegyzés: Az elemek élettartamának meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki a vevőt, 

ha nem használja. 

 

A legideálisabb rezgés/statikus stimulációs szint meghatározása 

Az egységhez tartozik egy gomb a rezgés/statikus stimuláció szintjének szabályozására, ahol 

a 0 a legalacsonyabb és a 16 pedig a legmagasabb szintet jelzi. A kutyája számára 

legmegfelelőbb rezgés/statikus stimuláció mértéke a kutya temperamentumától és 

fájdalomküszöbétől függ. Mindig a legalacsonyabb szinten kezdje és fokozatosan növelje a 

szintet. A megfelelő szint akkor érhető el, ha a kutya a rezgésre/statikus stimulációra enyhe 

reakcióval, például a nyakizmok megfeszülésével reagál. A rezgés/statikus stimuláció szintje 

az edzési helyzettől függően változhat. 

 

 

 

 

 

 

 



A készülék maximális hatótávolsága 

Az egység hatótávolsága 600 m. A hatótávolság az adó tartásától függően változhat. Tartsa 

távol az adót a testétől a maximális hatótávolság elérése érdekében. A maximális jelerősség 

érdekében tartsa a készüléket megfelelően feltöltve. 

 

 

 

A NYAKÖRV TÖLTÉSE 

A készülék lítium-polimer akkumulátort használ: 

1. Töltse fel az adót és a vevőt a készülék első használata előtt. 

2. Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok közelében. 

3. Töltse fel teljesen, ha a készüléket 3 hónapig vagy tovább használat nélkül kívánja 

tárolni. 

Az adó töltési folyamata: 

MEGJEGYZÉS: Az egység részlegesen fel lett töltve. A nyakörv kézhezvétele után kérjük, 

töltse 3 órán keresztül, mielőtt első alkalommal használná. 

1. Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos 220 V-os aljzathoz. 

2. Emelje fel az adó/vevő töltőcsatlakozójának védő gumiburkolatokat. 

3. Csatlakoztassa a töltőt az adó és a vevő töltőcsatlakozójához. 

4. Csatlakoztassa az USB-portot a töltőadapterhez. 

5. Az első töltéskor töltse a készüléket 3 órán keresztül. A töltés mindössze 1,5-2 órát 

vesz igénybe. 

6. A töltés befejezése után húzza ki a töltő csatlakozóját. 



A vevő töltési folyamata: 

1. Csatlakoztassa az USB-portot a biztonsági töltőadapterhez. 

2. Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos 220 V-os hálózati aljzathoz. 

3. Az első töltés esetén körülbelül 4 órát kell tölteni a vevőt. Minden további töltés 

mindössze 1,5-2 órát vesz igénybe. 

 

HOGYAN KELL PÁROSÍTNI? 

Ha a vevőkészülék nem sípol az adó gombjának megnyomására, kövesse az utasításokat: 

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a vevőn kb. 5 másodpercig, a led villogni kezd. 

Engedje el a bekapcsológombot, a led másodpercenként egyszer felvillan. A villogás 6 

másodpercig tart, ez időn belül meg kell tenni a párosítást. 

2. Állítsa be a kutyacsatornát - 1 vagy 2. 

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hang-, rezgés- vagy impulzusgombot a távadón, a 

vevő hosszú hangjelzést ad ki, majd a megfelelő működési állapotba lép, villogó led-el 

jelezve, hogy a párosítás befejeződött. 

4. Nyomja meg a hangjelzés gombot, a vevő megkapja a parancsot és sípoló hangot ad. 

 

2 kutyának 

MEGJEGYZÉS: Ha egy további vevőkészüléket szeretne hozzáadni a képzési rendszerhez, 

állítsa a készüléket a 2. csatornára és kövesse a fenti utasításokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESZTLÁMPA 

1. Kapcsolja be a vevőkészüléket. 

2. Tartsa a tesztlámpa érintkezőit a vevő érintkezési pontjaihoz. 

3. Nyomja meg az impulzus gombot a távirányítón. 

4. A tesztlámpa villogni kezd. 

Megjegyzés: Magasabb kisülési szinteknél a tesztlámpa fényesebben villog. 

5. Kapcsolja ki a vevőt. Őrizze meg a tesztlámpát a későbbi teszteléshez. 

Megjegyzés: Ha a tesztlámpa nem villog, töltse fel a vevőegységet és végezze el újra a 

tesztet. Ha a tesztlámpa továbbra sem villog, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LCD és LED KIJELZŐ 

 

 A rezgésszinteket 0-16 tartományban jelzi és a középső részben jelenik meg. 

A statikus stimulációs szinteket 0-16 tartományban jelzi és a középső részben jelenik 

meg. 

Jelzi a kutya aktív vevőjét és a jobb oldalon jelenik meg. 

Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi. Megjegyzés: Az akkumulátor jelzőfénye 

másodpercenként villog, jelezve, hogy alacsony az akkumulátor energiaszintje. 

Hallható hangot ad ki a vevő. 

Továbbítja a rezgéseket a nyakörv vevőjéhez. A rezgéskorrekció aktuális szintje 

megjelenik a digitális kijelzőn. (A rezgés gomb 10 másodpercig tartható lenyomva.) 

Statikus stimulációt küld a nyakörv vevőjének. Az aktuális szint a digitális kijelzőn 

látható. (Az impulzus gomb 10 másodpercig tartható lenyomva.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOGYAN KELL FELHELYEZNI A NYAKÖRVET 

A vevőt/nyakörvet úgy kell felhelyezni, hogy a rozsdamentes acél érintkezési pontok 

szorosan a kutya bőréhez érjenek. Ha a nyakörv megfelelően lett felhelyezve, egy-két ujjának 

be kell férnie a nyakörv és a kutya nyaka közé. Megfelelő felhelyezés esetén a vevő/nyakörv 

nem mozdulhat el a kutyán. Amennyiben túl laza a nyakörv felhelyezése, az érintkezési 

pontok a bőrhöz dörzsölődhetnek és irritációt okozhatnak. Ha a vevő/nyakörv túl szoros, a 

kutyáknak légzési nehézségei lehetnek. 

 


