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Funkciók: 
 

1) A nyakörv a kutya ugatásának csökkentésére szolgál 

2) Korrekció elektrosztatikus impulzus vagy rezgés 

3) Az ugatás érzékenységének beállítása - 7 szint 

4) Használható enyhe esőben, azonban víz alá nem meríthető 

5) Újratölthető – USB kábel segítségével 
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A készülék előkészítése: 
 

1. A dobozban található USB kábel segítségével töltse fel a készüléket – töltés 
közben a kijelzőn 1-7 számok villognak, melyek a feltöltés szintjét jelzik. 

2. Nyomja meg a bekapcsológombot. 
3. Az “S” gomb segítségével állítsa be az ugatási érzékenységet (1 – alacsony 

érzékenység, 7 – magas érzékenység). 
4. A rezgés gomb megnyomásával állítsa be a rezgések erősségi szintjét 

(összesen 7 szint). 
5. Az impulzus gomb megnyomásával állítsa be az impulzusok erősségi szintjét 

(összesen 7 szint). 
6. Mielőtt felhelyezné a készüléket a kutyának, a dobozban található tesztdióda 

segítségével tesztelje a nyakörv helyes működését. Helyezze a tesztdiódát az 
elektródákra, majd fújjon az elektródák között található mikrofonra. A beépített 
mikrofon érzékeli az ugatást és a dióda, a ráfújás pillanatában kivilágít. Ez jelzi 
az impulzus korrekció aktiválódását. 

7. Amennyiben a rezgés vagy impulzus korrekciót nem szeretné használni, állítsa 
az adott korrekció erősségi szintjét nullára. 

8. Ha a készülék megfelelően működik, csatolja fel a kutyának a nyakörvet. 
9. Ugatás esetén kövesse figyelemmel a kutya reakcióját és ennek megfelelően 

csökkentse vagy növelje az egyes korrekciók erősségi szintjét. 

 

 

 

 

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). 

Mivel a termék beépített mikrofonnal rendelkezik, csökkenteni kell a környező zavaró 
hangokat és tényezőket, hogy elkerüljük a készülék nem kívánt aktiválódását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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/patpet-772s-

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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