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Funkciók: 
 

1) A nyakörv a kutya ugatásának csökkentésére szolgál 

2) Hangjelzés és fokozatosan növekvő elektrosztatikus impulzus korrekció 

3) A 7. szint elérését követően a nyakörv automatikusan leblokkolódik 

4) Víz elleni védelemmel nem rendelkezik - otthoni használatra alkalmas 

5) A készülék ugatás-érzékenysége állítható 
 
 

érzékenység beállítása  kontrol dióda    elem 

elektródák 



A nyakörv előkészítése: 
 

1) Távolítsa el a fedelet, és helyezze be a mellékelt elemet (4LR44 típus) - a behelyezés után 

hangjelzés érkezik (az akkumulátor lemerülését figyelmeztető sípolás jelzi). 

2) A görgető segítségével állítsa be a kutya ugatásának érzékenységét (- legkevésbé érzékeny, + 

legérzékenyebb). 

3) Csavarja be az elektródákat (a hosszabb elektródákat hosszúszőrű kutyák esetében használja). 

4) A csomagban elhelyezett tesztlámpa segítségével ellenőrizze a nyakörv megfelelő működését - 

a tesztlámpát helyezze az elektródákra és ugasson vagy fújjon a mikrofonra, mely az elektródák 

között található. Elektrosztatikus impulzus esetén a dióda kivilágít (az elektrosztatikus impulzust 

hosszú hangjelzés előzi meg). 

 

Korrekció:  

• Első ugatás - hangjelzés érkezik 

• Második ugatás - ismét hangjelzés érkezik 

• Harmadik ugatás - hosszú hangjelzés, majd elektrosztatikus impulzus, mely fokozatosan 
erősödik az 5. szint eléréséig. Amennyiben a kutya tovább ugat, biztonsági okokból, a nyakörv 1 
percre automatikusan leblokkol és ezt követően a teljes folyamat az elejétől indul. 

1) Amennyiben a készülék megfelelően működik, helyezze a készüléket a nyakörvre, majd a kutya 
nyakára. A nyakörvet a kutya nyakának megfelelően állítsa be. 

2) Kövesse figyelemmel a kutya reakcióját ugatás során és szükség szerint csökkentse vagy 
növelje a készülék érzékenységét az ugatásra. Mivel a nyakörv mikrofonnal rendelkezik, így 
szükséges az egyéb zajos és zavaró hangok minimalizálását.  

 
 

 

Biztonság: 

A maximális biztonság érdekében ellenőrizze az elektródák elhelyezkedését a kutya nyakán és a nyakörv 

feszességét. Továbbá ellenőrizze a kutya bőrét az elektródák érintkezési pontjánál, bőrkiütés vagy egyéb 

irritáció miatt. Amennyiben hasonló probléma lépne fel, rövidebb időközökben használja a nyakörvet vagy 

forduljon az állatorvoshoz. 

A nyakörvet nem lenne szabad 12 óránál hosszabb ideig viselnie a kutyának (ez általános javaslat az 

összes nyakörvre, beleértve a nem elektromos nyakörveket is). 

Mivel a nyakörv mikrofonnal lett felszerelve, fontos minimalizálni az egyéb hangos és zavaró hangokat, 

hogy megakadályozza a nyakörv véletlenszerű aktiválását. 

Youtube csatornánkon számos fontos tanáccsal szolgálunk a kutya kiképzéséhez, valamint elektromos 

kiképző eszközök használatához és telepítéséhez (www.Youtube.com/ElektroObojky). Megfelelőségi 

nyilatkozat, jótállási és jótállás utáni szerviz. A készülék használata az EU tagállamaiban engedélyezett, 

ezért CE jelzéssel lett ellátva. Minden szükséges dokumentáció elérhető a szállító honlapján. A használati 

útmutatót az alábbi url címen találja: https://www.elektro-nyakorvek.hu/ugatasgatlo-nyakorvek/petrainer-

pet852-ugatasgatlo-nyakorv. 

Műszaki paraméterek, jellemzők változásának és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.  

http://www.youtube.com/ElektroObojky
https://www.elektro-nyakorvek.hu/ugatasgatlo-nyakorvek/petrainer-pet852-ugatasgatlo-nyakorv
https://www.elektro-nyakorvek.hu/ugatasgatlo-nyakorvek/petrainer-pet852-ugatasgatlo-nyakorv


A jótállás alatti és jótállási időszak lejárta utáni szervizt az alábbi cég végzi: 

 
 

Reedog, s.r.o. 
 

Sedmidomky 459/8 

101 00 Praha 10 

Csehország 

 
 

Tel: +36 800 88 110 

Email: info@elektro-nyakorvek.hu 
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