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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. 

 

 

 

 



Hogyan működik a készülék 

A távoktató kiképző nyakörv egyszerűen használható a fejlett digitális kijelzővel, amely 

pontosan mutatja, hogy milyen szintű stimulációt használ. A kiképző nyakörv segít póráz 

nélkül irányítani kutyáját. Egy gombnyomásra a távirányító jelet küld, amely aktiválja kutyája 

vevőjét. Biztonságos, de kellemetlen stimulációt kap. Gyorsan megtanulja az összefüggést 

viselkedése és a korrekciók között. A kiképző nyakörv bizonyítottan biztonságos, kényelmes 

és hatékony kis és nagy kutyafajták számára. A kiképző nyakörv következetes és helyes 

használatával az összes alapvető engedelmességi parancs megtanítható és segít kijavítani a 

kutyája által tanúsított számos helytelen viselkedést. 

 

A CSOMAG TARTALMA 

 Vevőkészülék 

 Adókészülék 

 Nyakörv 

 Elektródák + szilikonsapka 

 Csuklózsinór 

 USB töltőkábel 

 Tesztlámpa 

 Használati útmutató 

 



LEGFŐBB FUNKCIÓK 

 Vadonatúj Signal Wake-up technológia, akkumulátoros üzemidő akár 90 nap. 

 Úttörő design külön állítható hangjelzés szinttel. 

 Humánus tervezés – a statikus stimuláció maximális időtartama 5 másodperc. 

 3 edzésmód: statikus stimuláció/rezgés/hangjelzés. Állítható hangjelzés 0-3 szinten / 

Állítható rezgés 0-8 szinten / Állítható statikus stimuláció 0-16 szinten. Amennyiben a 

beállított szint 0, az aktuális üzemmód le lett tiltva. 

 IPX6 cseppálló vevő és IPX5 cseppálló jeladó. 

 Maximális hatótávolság akár 600 m nyílt területen, zavarás nélkül. 

 Egy távirányítóval legfeljebb 2 kutyát képezhet ki (további vevő megvásárlása 

szükésges). 

 Újratölthető adó és vevőkészülék. 

 

TERMÉKLEÍRÁS 

 

 

 



HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

 

Töltse fel a távadót 

1) Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőcsatlakozóhoz. 

2) Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos aljzathoz. 

3) Az akkumulátor ikonja villogni kezd. 

4) Az első töltéskor körülbelül két órán keresztül töltse az adót vagy amíg az 

akkumulátor ikonja abbahagyja a villogást. 

A jeladó bekapcsolása 

1) Nyomja meg bármelyik gombot az adó aktiválásához. A háttérvilágítás bekapcsol. 

2) A háttérvilágítás körülbelül 6 másodpercig marad aktív, ha nincs művelet, a 

háttérvilágítás kikapcsol. 

3) Az LCD kijelző körülbelül 50 másodpercig marad aktív, ezt követően az LCD kijelző 

kikapcsol. 

Töltse fel a nyakörv vevőjét 

1) Csatlakoztassa a töltőkábelt a Micro USB porthoz. 

2) Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos fali aljzathoz. 

3) A piros jelzőfény villogni kezd a vevőegységen (ha nem, vagy zölden világít, 

csatlakoztassa újra a töltőt). 

4) Töltse fel a vevőegységet körülbelül két órán keresztül, vagy amíg a jelzőfény nem 

jelzi a töltés befejezését. 

A vevő bekapcsolása 

Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, a kék fény villogni kezd. 

A vevő kikapcsolása 

Nyomja meg a Be/Ki gombot, amíg a kék fény el nem alszik, ez azt jelenti, hogy a vevő ki lett 

kapcsolva. 

Az adó és a vevő párosítása 

1) Ha a nyakörvet levette kedvencéről, kapcsolja be a vevőt. 

2) Nyomja meg három másodpercig a vevő bekapcsológombját és a piros lámpa 

folyamatosan világít. 

3) Nyomja meg a hangjelzés, rezgés vagy sztimulációs (bármelyik) gombot a 

távirányítón, a vevőegység kék fénye villogni kezd, jelezve, hogy a párosítás 

befejeződött. 

4) Nyomja meg a hangjelzés gombot, a vevő megkapja a parancsot és hangjelzést ad ki. 

5) Ha a párosítás nem sikerült, ismételje meg az 1-3 lépést. 



6) Két kutyás rendszer - A második vevő párosításához nyomja meg az "A B" gombot, 

válassza ki a második vevőt és kövesse ugyanezt az eljárást. 

MEGJEGYZÉS: Ha egy másik vevőnyakörvet szeretne hozzáadni az edzési rendszerhez, 

további vevőkészülék megvásárlása szükséges. 

 

Működési teszt 

Hangjelzés teszt 

Nyomja meg a gombot a figyelmeztető hangjelzés teszteléséhez. A vevő figyelmeztető 

hangot ad ki, ami azt jelzi, hogy a funkció rendben működik. 

Rezgés teszt 

Nyomja meg a gombot a rezgés funkció teszteléséhez. A vevő rezegni fog, jelezve, hogy a 

rezgés funkció működik. 

Impulzus teszt 

Kapcsolja be a vevőt. Tartsa a tesztlámpát az érintkezési pontok tetején. Nyomja meg az 

impulzus funkciót a távirányítón. Ha minden rendben van, a tesztlámpa kivilágít. 

Megjegyzés: Ha a tesztlámpa nem villog, töltse fel a vevőt és tesztelje újra. 

 



HOGYAN KELL MEGFELELŐEN FELHELYEZNI A NYAKÖRVET 

Fontos: A nyakörv megfelelő illeszkedése és elhelyezése fontos a hatékony edzéshez. A 

vezetőképes szilikon burkolattal ellátott érintkezési pontoknak közvetlenül érintkezniük kell 

a kutya bőrével a nyak alsó részén. A megfelelő telepítés biztosításához kövesse az alábbi 

utasításokat: 

1. Győződjön meg arról, hogy a nyakörv vevője ki lett kapcsolva. 

2. Álljon a kutya mellé. 

3. Helyezze a nyakörvet a kutya nyakára a fülek közelébe. Helyezze az érintkezési 

pontokat a kutya nyaka alá úgy, hogy azok érintkezzenek a kutya nyakának bőrével. 

Megjegyzés: Néha le kell rövidíteni a kutya szőrzetét az érintkezési pontok körül, hogy az 

érintkezés egyenletes legyen. Ne borotválja le kutyája nyakát, mert ez növelheti a 

bőrirritáció kockázatát. 

4. A nyakörvnek illeszkednie kell a kutya nyakához. Ideális esetben egy ujjának el kell 

férnie a kutya nyaka és a nyakörv között. 

5. Hagyja, hogy a kutya viselje a nyakörvet néhány percig, majd ellenőrizze újra, hogy a 

nyakörv jól illeszkedik-e. Miután kutyája jobban hozzászokik a nyakörvhöz, ellenőrizze 

újra az illeszkedést. 

 

 

 

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 16/99 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. 

 

 

 

 

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 

 

 


