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Alap tulajdonságok 
 

 A nem kívánt ugatás meggátlásához a készülék ultrahangot használ. 

 A beépített mikrofon segítségével 35 méteres távolságon belül érzékeli az ugatást. 

 A készülék az ultrahangot 90 méteres távolságba sugározza. 

 A távvezérlő segítségével a készülék 30 méteres távolságon belül, manuálisan is 
aktiválható. 

 Alkalmas kültéri használatra. Ellenáll a környezeti hatásoknak. Nagyobb esővel 

szemben javasoljuk védeni a készüléket. 
 

Használati lehetőségek 
 

 

 Saját kutya ugatásának csökkentése. 

 A szomszéd kutya ugatásának csökkentése. 

 Kölyökkutyák leszoktatása a nem kívánt ugatásról. 

 Több kutya ugatásának csökkentése sátorozás vagy kempingezés során. 
 

Hogyan működik az ugatásgátló készülék 

Amennyiben a kutya a készülék hatótávolságán belül ugat, a beépített mikrofon érzékeli a 
kutya ugatását és a készülék magas frekvenciájú ultrahangot bocsájt ki, mely az emberi fül 
számára szinte hallhatatlan, azonban a kutya számára rendkívül kellemetlen. A kutya 
összefüggésbe hozza az ugatást a kellemetlen, azonban számára ártalmatlan ultrahanggal és 
nem fog tovább ugatni. Ha a kutya abba hagyja az ugatást a készülék nem sugároz tovább 
ultrahangot. Az ugatásgátló készülék 3 szintű erősséggel és teszt üzemmóddal rendelkezik. 
Hatótávolsága 100 méter. 

Megjegyzés: Amennyiben a kutya hallássérült, a legnagyobb valószínűséggel az 

ultrahanggal történő ugatásgátlás nem hoz várt eredményt. 
 

Figyelem: Az ultrahang nem minden esetben hallható az emberi fül számára, azonban az 

ugatásgátló készülék üzembe helyezésekor javasolt az alábbi biztonsági előírások 

betartása: 

 A fülke beállításakor, felszerelésekor vagy felfüggesztésekor tartsa távol a füleitől 
(kinyújtott karnyira), hogy elkerülje az esetleges halláskárosodást, ha a kutya a 
felszerelés közben ugatna. 

 Amennyiben a készülék bekapcsolt állapotban van, ne tartózkodjon a készülék 
közvetlen közelében. 

 A készüléket gyermekek nem kezelhetik és nem férhetnek hozzá. 

 Ez a készülék kizárólag kutya számára készült. Soha ne kísérelje meg más, ebben a 
kézikönyvben le nem írt célra használni. 

 A készüléket csak kültéri használatra ajánlott.



Gyors bekapcsolás 

1) Helyezze be az elemeket a készülékbe (6x AA) vagy csatlakoztassa a hálózathoz 

2) Helyezze a készüléket megfelelő helyre - a készülék elülső oldalával a problémás 
területre irányítva 

3) Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a kívánt hatótávolságot az alább látható módon 

4) A készülék most aktív és használatra kész 
 

 

 

A kutya képzése 

Helyezze el a készüléket a kívánt helyre, majd a fenti ábra szerint állítsa be a szintet – 

Alacsony, Közepes, Erős (1,2 vagy 3). A legtöbb esetben a készülék azonnal hatékony 

lesz a kutya ugatására. A kutya figyelmes lesz az ultrahangra, megnyugszik és befejezi 

az ugatást.  
 

Az első két hét használata után észlelnie kellene a különbséget. Vegye figyelembe, hogy 

halláskárosult kutyák esetében az ugatásgátló egység nem lesz hatékony.Természetesen az 

összes kutya más és más temperamentumú, ezért az egyes eredmények eltérhetnek 

egymástól.  

A funkciók ellenőrzése 

- A készülék „Audible“ üzemmódba kapcsolható, mely hallható az emberi fül 

számára is (az ultrasonic üzemmód kizárólag a kutya számára hallható) 

- Amint a készülék aktiválódik, zöld kontroll dióda villog 
 

Elemek 

Az elemeket a készülék hátsó oldalán található fedél alatt kell elhelyezni. A készülék elemmel 
való működtetéséhez 6 db AA típusú elemre lesz szükség. 

 

Távvezérlő 

A készülék 30-40 méteres távolságon belül érzékeli az ugatást. Amennyiben a kutya 

ezen a távolságon kívül ugat, a távvezérlővel 30 méteren belül aktiválhatja a 

készüléket. 

- A távvezérlő hatótávolsága 30 méter 

- Tápegység 1x CR2032 típusú elem



GARANCIA 
Megfelelőségi nyilatkozat, garancia és jótállás utáni szerviz  
A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden 
szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. 
A Megfelelőségi nyilatkozat az alábbi címen található: 
https://www.elektro-nyakorvek.hu/ugatasgatlo-egysegek/goodlife-dogsilencer-max-
ugatasgatlo-keszulek 
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 
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