
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Használati Útmutató 



Bevezetés 
 

FIGYELEM 
 

Figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót és a biztonsági előírásokat. 

 

 

  A Sport PRO rendszer beállítása 
 

A készülék használata előtt, fontos a megfelelő 
beállítások elvégzése. 

 

1. Csatlakoztassa a vevőkészüléket a 
nyakörvhöz (lásd – A készülék  
csatlakoztatása a nyakörvhöz)  

2. Töltse fel az adókészüléket (lásd – Az 
adó feltöltés)  

3. Töltse fel a vevőkészüléket (lásd – A 
vevő feltöltés) 

4. Kapcsolja be mindkét készüléket  
5. Amennyiben szükség van rá, párosítsa az 

adót a vevőkészülékkel (lásd – A készülék 
párosítása) 

 

 

A készülék áttekintése 
 

Adókészülék Sport PRO  

 

Vevőkészülék  
 
 
 
 
 
 

 

1 Bekapcsológomb 
 
2 LED dióda 
 
3 Fényjelzés 
 
4 Elektródák 
 
5 Újratöltés  
 

 

A készülék  csatlakoztatása a 
nyakörvhöz 
 

1. A nyakörv szabad végét (1) húzza át a 
vevőkészülék 2-es számmal jelzett nyílásán.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Átkapcsolás az egyes nyakörvek között 
  

2 Az intenzitás szintje 
  

3 Folyamatos impulzus, BarkLimiter bekapcsolása 
  

4 Azonnali impulzus, BarkLimiter kikapcsolása 
  

5 Rezgés funkció, Fényjelzés bekapcsolása 
  

6 Hangjelzés, Fényjelzés kikapcsolása 
  

 
 
 

 

2. A nyakörv áthúzását folytassa a 
vevőkészülék elülső oldalán található  
nyílásokon keresztül (3). 

 
3. Végül húzza át a vevőkészülék utolsó, 

oldalsó nyílásán (4). 
 

 
 

Az adó feltöltése 
 

Az első használat előtt teljesen fel kell töltenie a 
készüléket. Normális állapot, amennyiben az 
akkumulátor 7 – 10 heten belül lemerül ha a 
készülék nincs használatban. A készülék teljes 
feltöltési ideje körülbelül 2 óra. 
 

Megjegyzés: A készülék nem töltődik fel, ha a 
külső hőmérséklet 0 - 40 °C kívül van.



 
 

1. Nyissa fel a gumisapkát (1.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Csatlakoztassa a töltőkábel kis végét a 
készülék mini-USB (2.) 

 
3. Csatlakoztassa a töltőkábel másik végét a 

megfelelő áramforráshoz. A töltéskor az 

állapotjelző LED pirosan világít. 
 

4. Miután az állapotjelző LED zöldre vált, 
a készülék fel van töltve. 
 

  

A vevő feltöltése 
 

Figyelem 

 

A korrózió elkerülése érdekében, a töltő 

csatlakoztatása előtt szárítsa meg a nyakörvön lévő 

érintkezőket és a környező területet. 

 

Az első használat előtt teljesen fel kell töltenie a 

készüléket. Normális állapot, amennyiben az 

akkumulátor 7 – 10 heten belül lemerül ha a 

készülék nincs használatban. A készülék teljes 

feltöltési ideje körülbelül 2 óra. 

 

Megjegyzés: A készülék nem töltődik fel, ha a 
külső hőmérséklet 0 - 40 °C kívül van. 
 

1. Csatlakoztassa a töltőcsapot (1) az 
eszközhöz (2). 

 
 
 
 
 
 
 

2. Csatlakoztassa a töltőkábelt az 
áramforráshoz. A töltéskor a LED pirosan 
világít. 

 
3. Miután az állapotjelző LED zöldre vált, a 

készülék fel van töltve.  

A vevőkészülék bekapcsolása 
 

1. Tartsa lenyomva a készülék bekapcsoló gombját, 

amíg a LED jelzőfénye zöldre nem vált és a nyakörv 

sípoló hangjelzéssel vált át képzési módra.

2. Tartsa lenyomva a készülék 

bekapcsológombját, amíg a LED kékre nem vált - 

átkapcsolás a BarkLimiter ™ -re (ugatásgátló).

3. A párosítási mód bekapcsolásához tartsa 

lenyomva a bekapcsológombot, amíg sárgára nem 

vált.
 
A készülék kikapcsolása 

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

bekapcsológombot, amíg pirosra nem vált  
-  Engedje el a gombot, a készülék hangjelzést ad a 
kikapcsolás megerősítésére. 
 

Megjegyzés: Ha a készülék ki van kapcsolva a 

BarkLimiter ™ üzemmódban, a LED-jelző villogni kezd 

a kikapcsolás előtt. 
 

A nyakörv készüléke 
 

Egyetlen adókészülékhez, egyszerre akár 3 
vevőegységet is használhat. 
 

Használat előtt az összes vevőegységet párosítani 
kell az adókészülékkel. Párosítás során az 
adókészüléken mindegyik vevőegység más színnel 
less jelölve. 
 
 

A vevőkészülék párosítása az adókészülékkel 
 

Megjegyzés: Ha a vezérlőeszköz és a nyakörv 
eszköze ugyanabban a csomagban volt, akkor már a 
párosítás gyárilag megtörtént. 

 

1. Az adókészüléken válassza ki a párosítani 
kívánt vevőkészüléket és állítsa a gombot a 
megfelelő helyzetbe (színek szerint). 

2. Állítsa be a nyakörv intenzitását. 
3. 5 másodpercig tartsa lenyomva az 

adókészülék bekapcsoló gombját, amíg a 
LED állapotjelző sárgára nem vált.



4. Nyomja meg a tréning gombot 
 

Ha az eszköz nem sípol, a párosítás sikertelen volt. 

 

Tipp: Ha a párosítás sikertelen, ellenőrizze az 

akkumulátort mindkét készülékben és 

válassza ki a nyakörv intenzitásának javasolt 

értékét. 
 

 

A nyakörv tesztelése a kutyán. 
 

Figyelem 

 

Annak érdekében, hogy elkerülje az elektródák 

által okozható irritációt, napi rendszerességgel 

vegye le a kutyáról a nyakörvet (minimálisan 8 

órára). 
 
 

Ez az eszköz nem alkalmas emberi használatra. Ne 
tesztelje emberen.  
 

A hatékony képzéshez a nyakörvnek tökéletesen 

illeszkednie kell a kutya nyakához. Ha a nyakörv 

túl laza vagy helytelenül lett beállítva, a 

korrekciók következetlenek lehetnek. Ez hosszabb 

edzést vagy helytelen képzést eredményezhet. 

 

1. Csatolja fel a nyakörvet a kutya nyakára. A 

LED állapotjelző diódák a kutya álla és az 

elektródák a kutya nyaka felé irányuljanak.  

2. Ne húzza túl szorosra a nyakörvet, 
azonban fontos, hogy az elektródák 
érintkezzenek a kutya nyakának bőrével. 
 
 

Megjegyzés: A nyakörvet nem szabad túl 

szorosra húzni és a kívánt eredmény elérése 

érdekében lazán sem hagyható. A nyakörv nem 

akadályozhatja a kutyát az evésben és ivásban. 

Folyamatosan ellenőrizze a kutya viselkedését 

és szükség szerint állítson a nyakörv 

feszességén. 
 
 
 
 

 

 

Figyelem: A készülék hatékony működéséhez 
az elektródáknak érintkezniük kell a kutya 
nyakának bőrével.. 

 

4. Amennyiben a nyakörv túl hosszú, szükség 

szerint rövidítse és távolítsa el a fölösleges 

részt. 
 
 

Az elektródák kiválasztása és 
használata 
 

A legjobb eredmény érdekében a kutya 
szőrhosszúsága alapján válassza ki az 
elektródákat. 

 

1. Válassza ki a megfelelő elektródákat: 
 

a. Hosszú szőrű kutyának a hosszú 

elektródákat 
 

b. Rövidebb szőrű kutyának a rövid 

elektródákat 
 

2. Csavarja az elektródákat a 
vevőkészülék érintkezési pontjaira 

3. Rögzítse a mellékelt csavarkulccsal, de 
ne húzza túl szorosra. 

 
 

 

Az egyes képzési gombok és 
üzemmódok 
 

Azonnali stimuláció: A gomb megnyomásával 

azonnali rövid korrekciót alkalmaz, 

függetlenül attól, hogy mennyi ideig tartja 

lenyomva a gombot. 

 

Folyamatos stimuláció: A gomb megnyomásával 

folyamatos korrekciót alkalmaz, mely mindaddig 

tart, amíg lenyomva tartja a gombot 

(maximálisan 8 másodpercig). 

 

Hangjelzés: Stimuláció helyett hangjelzés 

figyelmezteti a kutyát. Használható pozitív vagy 

negatív figyelmeztetésként. 

 

Rezgés: Stimuláció helyett rezgés 

figyelmezteti a kutyát. Mindaddig tart, amíg 



lenyomva tartja a gombot (maximálisan 8 

másodpercig). 

 
 
A korrekciók erejének kiválasztása 
 

1. Állítsa az intenzitást a legalacsonyabb 
szintre  

2. Nyomja meg a korrekciót aktiváló gombot. 
 

3. Figyelje a kutya reakcióit: fejmozgatás, 

fülmozgatás, stb. 
 

4. Amennyiben semmilyen reakciót nem 

észlel, növelje a korrekciók erejét. 

 
5. Ha a kutya fájdalmasan reagál a 

korrekcióra, pl. nyüszítés, ugatás, 

csökkentse a korrekciók erejét.  

 
 

BarkLimiter – ugatásgátló üzemmód 
 
 

BarkLimiter üzemmód aktiválása 

 

A BarkLimiter funkció beállításához használhatja 

az adókészüléket. A nyakörv automata módra 

kapcsolható – a rezgések és beállított 

impulzusszint automatikusan növekszik. 
 

1. Állítsa az üzemmódot AUX-ra  
2. Válassza ki a BARKLIMITER funkciót 

 
3. Ha a led dióda zölden villog, a 

következők közül választhat:  
a. Rezgésekhez - VIBE  
b. Korrekció beállítása  
c. Auto üzemmód - BARKLIMITER ON 

 

A kék LED dióda villogása jelzi, hogy a 
BarkLimiter funkció aktív. 
 

 

 

BarkLimiter üzemmód kikapcsolása 

 

 

1. Állítsa az üzemmódot AUX-ra 
2. BarkLimiter OFF 

 

 LED állapotjelző dióda 
 

Zöld, sárga vagy Érzékelve lett a mozgás – 
piros – villogás Korrekció nem lett 

 aktiválva. 

Kék – villogás Érzékelve lett az 
 ugatás, aktiválva 

 lett a korrekció. 



 


