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Funkciók: 
 

1) A nyakörv a kutya ugatásának csökkentésére szolgál 

2) Korrekció hangjelzés, állítható elektrosztatikus impulzus vagy automatikus impulzus segítségével 

3) Az ugatás érzékenységének beállítása - 3 szint 

4) Nyakörv-aktiválás számláló 

5) Meríthető 

6) Újratölthető - akkumulátorszint jelző 

7) Takarékos üzemmód 

8) Takarékos üzemmód 
 
 
 

Be/Kikapcsolás 
Üzemmód módosítás 

Ugatást érzékelő 
szenzor 

Kijelző 

Elektróda 

Töltő csatlakoztató 



A nyakörv előkészítése: 

1) Az első használat előtt töltse fel a készüléket a csomagban elhelyezett töltő segítségével. A töltés ideje alatt a 

dióda piros színben világít. A teljesen feltöltött akkumulátort zöld dióda jelzi. A töltés ideje megközelítőleg 2 

óra. Az akkumulátor lemerültségére pirosan villogó dióda figyelmeztet. 

2) A hosszú szőrű kutyák esetében használja a hosszabb elektródákat, melyek szintén a csomag tartalma. A 

csomag tartalmazza az elektródák cseréjéhez szükséges segédeszközt is. 

3) Kapcsolja be a készüléket. A kijelző kivilágít és sípoló hang hallható. A dióda zölden villog. 

4) A készülék bekapcsolását követően a kijelzőn megjelenik az ugatás számláló (korrekció-számláló). A bekapcsoló 

gomb ismételt megnyomásával módosíthatók a készülék beállításai (a kijelző olvasásához fordítsa meg a készüléket, 

elektródákkal felfelé). 

 
Funkciók Kijelző Jelentés 

 

számláló 

 

00 - 99 

ugatások száma (korrekciók száma) 

 

a gomb hosszan tartásával a számláló 
kinullázódik 

 

 
impulzusszint beállítása 

 

 
L 0 - L 9 

L 1 – L 8 = impulzusok szintje 

 
L 0 = csak hangjelzés 

 
L 9 = automatikus üzemmód 
(impulzusok) 

 
érzékenység beállítása 

 
L - ПП - H 

alacsony – közepes – magas 

 
ugatás érzékenységének beállítása 

hangjelzés impulzus előtt O - F deaktiválva - aktiválva 

teszt üzemmód ⁻  Γ teszt üzemmód aktiválása az új 
beállításokhoz 

 
 

Amennyiben szeretné beállítani az egyes üzemmódok szintjét (erejét), nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló 

gombot. Amint a szimbólum villogni kezd a kijelzőn, a gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a szükséges szintet. A 

kiválasztott szintet megerősíti a gomb ismételt hosszadalmas megnyomásával. Az egyes funkciók kiválasztásánál és 

beállításánál hangjelzés is figyelmeztet. 

 

 Impulzusszint beállítása - mindig a legalacsonyabb impulzusszintet állítsa be. Ha úgy érzi, hogy a kutya nem 

reagál a legalacsonyabb impulzusszintre, fokozatosan növelje 1 fokkal. Ügyelni kell arra, hogy a kutya ne 

érezzen fájdalmat (nyüszítés). 

 Automata üzemmód (L9) - automatikusan növekvő impulzus szint, mely mindig az 1. szintről indul és minden 

második ugatásnál egy szinttel növekszik. Amennyiben a kutya abbahagyja az ugatást több mint 10 

másodpercig, a következő ugatásnál az üzemmód automatikusan az 1. szintről indul. Ez az üzemmód nem 

ajánlott és nem alkalmas kisebb, érzékenyebb kutyáknak, mivel a magasabb impulzusszintek túlzottan erősek 

lehetnek. 

 A készülék érzékenységének beállítása - a legtöbb kutyafajta esetében elegendő a közepes szintű ugatás-

érzékenység beállítása. Amennyiben úgy véli, hogy a nyakörv kevésbé érzékeli a kutya ugatását, növelheti az 

érzékenység szintjét.  

 Hangjelzés - a nem kívánt ugatás leszoktatásának a leggyorsabb módja, hangjelzések használata impulzus 

korrekciót megelőzően. A kutya nagyon gyorsan megtanulja és kitapasztalja, hogy amennyiben hangjelzést 

követően nem hagyja abba az ugatást, impulzus érkezik. Ha a kutya kizárólag az impulzusokra reagálva 

hagyja abba az ugatást, nincs értelme hangjelzések használata - deaktiválja a hangjelzés funkciót. 



Biztonság: 

A kutya biztonságának és a maximális hatékonyság elérésének érdekében ellenőrizze a vevőkészülék elhelyezkedését a kutya 

nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével. Továbbá ellenőrizze az érintkezési pontokat, 

nem keletkeztek e kiütések vagy sérülés a kutya bőrén. Amennyiben bármilyen sérülést észlelne, a nyakörvet rövidebb 

időközönként használja és szükség esetén forduljon az állatorvosához. 

A nyakörv 12 óránál hosszabb ideig tartó folyamatos használata nem ajánlott (általános javaslat, mely minden 

elektromos és nem elektromos nyakörvre érvényes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Youtube csatornánkon számos fontos tanáccsal állunk a felhasználók rendelkezésére a kutya kiképzése, valamint 

elektromos kiképző eszközök használata és telepítése terén (www.Youtube.com/ElektroObojky). 

A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel lett ellátva. Minden szükséges dokumentáció 

elérhető az importőr honlapján és üzletében. A használati útmutatót az alábbi címen töltheti le: https://www.elektro-

nyakorvek.hu/ugatasgatlo-nyakorvek/e-collar-bp-504-ugatasgatlo-nyakorv 

 

A műszaki paraméterek, jellemzők megváltozásának és nyomtatási hibák jogát fenntartjuk. 
 
 
 

 
 

 

A garanciát és a jótállás utáni javításokat az importőr biztosítja: 
 

Reedog s.r.o. 
Sedmidomky 459/8 

101 00 Praha 10 
Csehország 

 
Információs vonal: +36 800 88 110 
Email: info@elektro-nyakorvek.hu 
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