
 

 

 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

 
 

 



A csomag tartalma 

 

 

 

 

 

 



Adókészülék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LED kijelző  

 

 

 

Vevőkészülék 

 

 

 

 

 



Fontos információ 

Ez egy biztonsági figyelmeztető szimbólum. Sérülésveszélyre figyelmeztet. Az esetleges 

sérülések elkerülése érdekében kövesse a szimbólumot követő összes biztonsági 

figyelmeztetést. 

Figyelmeztetés 

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

agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket okozhatnak gazdáiknak és 

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

állatorvosához vagy egy képesített oktatóhoz. 

Edzés közben pórázon 

A kutyának szoros pórázon kell lennie - elegendő hosszúnak ahhoz, hogy a kutya üldözhessen 

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

területtől. Fizikailag is elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy visszatartsa a kutyát. 

Bőrkárosodás veszélye 

A túl hosszú vagy túl szorosan viselt nyakörv az állat nyakán  bőrkárosodást okozhat (bőrpír 

vagy fekély). Ezt az állapotot általában felfekvésnek nevezik. Ne hagyja a nyakörvet a kutyán 

napi 8 óránál tovább. Lehetőleg 1-2 óránként változtassa meg a nyakörv helyzetét az állat 

nyakán. Soha ne csatlakoztasson vezetéket az elektronikus nyakörvhöz, mert túlzott nyomást 

gyakorol az érintkezőkre. Ha kiütés vagy fájdalom jelentkezik, hagyja abba a nyakörv 

használatát, amíg a bőr be nem gyógyul. Ha az állapot 48 óránál tovább fennáll, keresse fel 

állatorvosát. Ez a termék nem játék, tartsa távol gyermekektől. Ez a termék csak egészséges, 

6 hónapnál idősebb kutyák számára készült. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Hogyan találja meg a megfelelő statikus stimulációs szintet kutyája számára 

Nagyon fontos: Mindig a legalacsonyabb szinten kezdje és válassza ki a kutyájának 

legmegfelelőbb szintet. 

Kövesse az alábbi lépéseket a legjobb szint megtalálásához: 

1. Kezdje az 1. szintről és nyomja meg a statikus gombot a kutya reakciójának 

megtekintéséhez. 

2. Fokozatosan növelje a stimuláció szintjét, amíg kedvence megbízhatóan nem reagál a 

stimulációra. 

3. Ha kutyája továbbra sem reagál a 6. szinten, ellenőrizze a vevő illeszkedését. Ha 

kutyájának hosszú vagy vastag a szőrzete, helyezze fel a rugalmas védőlapot, vagy a 

kutya szőrét le kell vágni az érintkezési pontok körül. Ha az „érintkezési pontok” nem 

érintik a kutya bőrét, nincs statikus stimuláció. 

Megjegyzés: Ha a fenti lépéseket megtette és a kutya továbbra sem mutat reakciót, lásd: „A 

tesztlámpa használata” (10. oldal). 

 

Legfőbb funkciók 

 



 

 

 

 

 



A vevő és adó párosítása 

Megjegyzés: Ezt a lépést kihagyhatja, mivel a készlet már gyárilag párosítva lett. 

1. Győződjön meg arról, hogy a vevő nyakörve ki van kapcsolva. 

2. Győződjön meg arról, hogy a csatorna gomb "1. csatorna" állásban van. 

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amíg a piros és 

a zöld jelzőfény felváltva villogni nem kezd. 

 

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a távirányító Hang + Rezgés gombjait a 

vevő párosításához. 

5. A sikeres párosítás után a vevő háromszor sípol és a zöld fény háromszor felvillan. 

 

A 2. vevő párosítása 

1. Győződjön meg arról, hogy a vevő ki lett kapcsolva. 

2. Győződjön meg arról, hogy a csatorna gomb "2. csatorna" állásban van. 

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amíg a piros és 

a zöld jelzőfény felváltva nem kezd villogni. 

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a távirányító Beep + Vibration gombjait a 

vevő kioldásához. 

5. Sikeres párosítás után a vevő 3-at sípol és a zöld fény 3-szor felvillan. 

 

 

 



II. rész: Vevő átkapcsolása. 

Lehetőség van 2 kutya különálló képzésére. A vezérlőcsatorna kapcsolójával kiválasztja a 

kiképezendő kutyát. 

 


