
 

 

 

PetSafe® 

Statická jednotka proti štekaniu 

Outdoor 

PBC19-11794 
 

Užívateľská príručka 

 

 

 
 

 

Ďakujeme, že ste si vybrali značku PetSafe®, 

najpredávanejšiu značku elektronických výchovných 

a výcvikových pomôcok na svete. Našim cieľom je postarať 

sa o bezpečnosť domácich miláčikov prostredníctvom 

ponuky rôznych zariadení pre úspešný tréning. V prípade 

otázok nás neváhajte kontaktovať na info@petpark.sk. 
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1. Vlastnosti zariadenia 

 využíva ultrazvuk na prerušenie a odnaučenie 

nadmerného štekania 

 pomocou zabudovaného mikrofónu zachytí štekot do 

vzdialenosti 15 metrov 

 má 4 úrovne nastavenia 

 odolné a vodotesné zariadenie vhodné na použitie 

vonku 

 

2. Možnosti využitia 

 obmedzenie štekania Vášho psa 

 obmedzenie štekania susedovho psa 

 tréning šteniatok aby zbytočne neštekali 

 obmedzenie štekania psov v okolí – kemping, chata 

a pod. 

 

3. Ako zariadenie funguje 

 keď mikrofón zabudovaný v statickej jednotke zachytí 

neustály psí štekot v okruhu 15 metrov, jednotka sa 

automaticky aktivuje a vyšle ultrazvukový signál 

 ultrazvukový signál počuje iba pes, nie človek 

 tento ultrazvuk by mal psa odradiť od ďalšieho 

štekania, nakoľko si bude spájať nepríjemný zvuk so 

svojím štekaním 

 keď pes prestane štekať, zariadenie sa tiež deaktivuje 

 zariadenie má 3 operačné úrovne nastavenia citlivosti 

pri akom štekote sa má jednotka aktivovať spolu 

s možnosťou nastaviť iba testovanie 

 zariadenie nie je vhodné pre psov s poškodeným 

sluchom 
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Dôležité upozornenie! 

 

Aj  keď človek ultrazvuk nepočuje, je vhodné zamedziť 

možnosti poškodeniu sluchových orgánov a to nasledovne: 

 

 pri inštalácii zariadenia je vhodné stáť asi 30-40 cm 

od zariadenia (na dĺžku paže) ak by pes v dosahu 

začal štekať a tým aktivoval jednotku 

 človek by nemal bežne stáť v tesnej blízkosti 

zariadenia 

 zariadenie nie je vhodné ako hračka pre deti!!! 
 zariadenie je vhodné iba pre použitie, ktoré opisuje 

táto príručka 

 iba pre použitie vonku – nie v domácnosti 

 

4. Základné pojmy 

 Svetelná kontrolka: ukazuje stav baterky 

 Mikrofón: zachytáva štekot psa 

 Reproduktor: vysiela ultrazvuk 

 

 Prepínač úrovne nastavenia: 

Off:      Vypnuté 

Test:    Testovanie 

L:         Nízka úroveň citlivosti – do 4,5 metra 

M:        Stredná úroveň citlivosti – do 9 metrov 

H:         Vysoká  úroveň citlivosti – do 15 metrov 

 

 Háčik na zavesenie zariadenia 1: na zavesenie na 

strome, na plote a pod. 

 Háčik na zavesenie zariadenia 2  

 Dvierka baterky 
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5. Inštalácia zariadenia

Nainštalujte zariadenie tak, aby smerovalo prednou stranou 

k psovi v dosahu 15 metrov.  Zariadenie by nemalo byť 

umiestnené vo výške viac ako 1,5 metra od zeme.

Zariadenie môžete zavesiť na strom, plot, položiť na lavičku, 

oblok a pod.  

Pre dosiahnutie efektívnych výsledkov by medzi psom 

a zariadením nemali stáť žiadne väčšie objekty, ktoré by 

mohli zabraňovať v prenose ultrazvuku. 

mikrofón 

Háčik na 

zavesenie 1 

Indikátor stavu 

baterky 

reproduktor 

Prepínač 

úrovne 

nastavenia  

citlivosti 

Dvierka baterky 

Háčik na 

zavesenie 2 

H 
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6. Vkladanie baterky

1. Zariadenie funguje na jednu 9V baterku, ktorá nie je

súčasťou balenia. Otvorte dvierka baterky.

2. Vložte 9V baterku do otvoru podľa návodu –

pozitívnou stranou smerom hore.

3. Uzatvorte dvierka.

7. Životnosť baterky

Životnosť baterky je približne 2 mesiace podľa toho, ako 

často pes šteká. Na predĺženie životnosti baterky je potrebné 

zariadenie v čase nečinnosti vypnúť do pozície OFF.  

8. Svetelná kontrolka stavu baterky

Svetelná kontrolka ukazuje stav baterky. Ak je baterka 

dobrá, kontrolka svieti každých 5 sekúnd ZELENOU farbou. 

Ak je baterka skoro vybitá, kontrolka svieti 3x každých 5 

sekúnd ČERVENOU farbou. Ak kontrolka nesvieti či 

nereaguje, je čas na výmenu baterky za novú.  Červená 

kontrolka svieti vždy keď jednotka vydáva ultrazvuk.  Pri 

testovaní zariadenia, červená kontrolka bliká ak je nízka 

úroveň baterky.    
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9. Nastavenie zariadenia

1. Zariadenie začnite používať na nastavení nízkej

úrovne citlivosti – úroveň L. Prestavte úroveň citlivosti

na vyššiu iba ak pes nereaguje.

2. Nastavte požadovanú úroveň citlivosti.

3. Nastavte Test na kontrolu funkčnosti zariadenia.

Off:   Vypnuté 

Test:    Testovanie

L:  Nízka úroveň citlivosti – do 4,5 metra 

M:  Stredná úroveň citlivosti – do 9 metrov 

H:   Vysoká  úroveň citlivosti – do 15 metrov 

10. Čo očakávať pri používaní zariadenia proti štekaniu

Umiestnite zariadenie na požadované miesto s nastavenou 

úrovňou citlivosti zariadenia. Väčšina psov si veľmi rýchlo

uvedomí, že príčinou nepríjemného ultrazvuku je ich štekot 

a pozvoľna sa tak ich túžba štekať stratí.  

Počas prvých dvoch týždňov používania zariadenia by ste 

mali zaznamenať , že pes šteká menej.  Je potrebné si 

uvedomiť, že takéto zariadenie nie je vhodné pre psy 

s poškodeným sluchom.  

11. Čistenie zariadenia

 Pred čistením vyberte zo zariadenia baterku.

 Vyčistite zariadenie vlhkou handrou.

 Nečistite zariadenie pomocou čistiacich prostriedkov,

chemikálií.

 Nevkladajte do vody alebo inej tekutiny.
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12. Testovanie zariadenia

1. Prepnite nastavenie na TEST.

2. Nastavte zariadenie tak aby smerovalo prednou

stranou k vám vo vzdialenosti dĺžky paže od vašich

pier.

3. K aktivácii zariadenia je potrebné aby ste hlasno

„zaštekali“ smerom k mikrofónu.

4. Po aktivácii zariadenia blikne červená kontrolka

a zariadenie vydá počuteľný zvukový tón.

5. Ak červená kontrolka neblikne, alebo nepočuť

zvukový tón, uistite sa, že baterka je správne vložená

prípadne ju skúste vymeniť za novú.  Ak zariadenie

stále nefunguje, kontaktujte vášho predajcu.

Príslušenstvo/ Náhradné diely 

Náhradné dvierka baterky : RFA -277 

Upozornenie: 

Používajte zariadenie iba v čase, keď si neželáte, aby pes

štekal nakoľko niektoré psy si po čase neustáleho 

používania zariadenia vytvoria určitú „necitlivosť“

k ultrazvuku a tak sa požadovaný účinok môže vytratiť. 
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Podmienky používania výrobku a obmedzenia záruky 

1. Podmienky používania výrobku

Tento výrobok sa môže používať iba v súlade 

s uvedenými podmienkami používania výrobku a ich 

akceptáciou. Používaním tohto výrobku dávate súhlas 

s uvedenými podmienkami.  

2. Správne používanie výrobku

Tento výrobok je určený na tréning psov. Tento výrobok 
nemusí správne fungovať na výcvik určitých pováh psov 
alebo psov so sluchovým postihnutím.  

Správne používanie výrobku znamená jeho používanie 

podľa pravidiel tejto užívateľskej príručky a rešpektovanie 

viet označených ako „Dôležité“.  

3. Zákaz nezákonného a zakázaného používania

výrobku

Tento výrobok je určený pre psov. Tento výrobok nie je 

určený na spôsobovanie bolesti, zranenia či na 

provokáciu. Ak sa na dané účely použije, môže to 

znamenať priestupok voči zákonom danej krajiny.  

4. Zodpovednosť za škodu

Spoločnosť Radio Systems® Corporation nie je a  

nebude zodpovedná za žiadne škody či úrazy súvisiace 

s používaním alebo zneužívaním tohto produktu. 

Kupujúci zodpovedá za všetky riziká spojené 

s používaním tohto produktu.   
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5. Zmeny podmienok

Spoločnosť Radio Systems® Corporation si vyhradzuje 

právo na zmeny uvedených podmienok používania výrobku. 

  Zariadenie spĺňa všetky normy stanovené Európskou 

Úniou pre elektromagnetické zariadenia. Ak chcete zariadenie 

používať mimo krajín EÚ, je potrebné zistiť normy danej krajiny.

Nepovolené používanie či zásahy a modifikácie zariadenia, 

ktoré neboli priamo schválené spoločnosťou Radio Systems® 

Corporation sú v rozpore s EÚ stanovami a používateľovi môže 

byť zakázané používanie výrobku a tiež môže byť zrušená 

záruka výrobku. 

     Zariadenie je nutné recyklovať.

Výrobca 

 EU: Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, 

Dundalk, Co. Louth, Ireland 

US: Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA 

Distribútor pre SR a ČR 

blue gray, s.r.o., Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica, Slovensko 



www.petpark.sk 

10 

PetSafe ® 

Statická jednotka proti štěkání 

Outdoor 

PBC19-11794 

uživatelská příručka 

Děkujeme, že jste si vybrali značku PetSafe ®, 

nejprodávanější značku elektronických výchovných a 

výcvikových pomůcek na světě. Našim cílem je postarat se o 

bezpečnost domácích mazlíčků prostřednictvím nabídky 

různých zařízení pro úspěšný trénink.  
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Vlastnosti zařízení 

 využíva ultrazvuk k přerušení a odnaučení 

nadměrného štěkání 

 pomocí zabudovaného mikrofónu zachytí štěkot na

vzdálenost 15 metrů 

 má 4 úrovně nastavení

 odolné a  vodotěsné zařízení vhodné na používání

venku

Možnosti využití

 omezení štěkání Vašeho psa

 omezení štěkání sousedova psa

 trénink štěňátek, aby zbytečně neštěkala

 omezení štěkání psů v okolí - kemping, chata apod..

Jak zařízení funguje

 jakmile mikrofon, zabudovaný ve statické jednotce,

zachytí neustálý psí štěkot v okruhu 15 metrů,

jednotka se automaticky aktivuje a vyšle ultrazvukový

signál

 ultrazvukový signál slyší pouze pes, ne člověk

 tento ultrazvuk by měl psa odradit od dalšího štěkání,

jelikož si bude spojovat nepříjemný zvuk se svým

štěkáním

 pokud pes přestane štěkat, zařízení se také

deaktivuje

 zařízení má 3 operační úrovně nastavení citlivosti při

jakém štěkotu se má jednotka aktivovat spolu s

možností nastavit pouze testování

 zařízení není vhodné pro psy s poškozeným sluchem
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Důležité upozornění! 

I když člověk ultrazvuk neslyší, je vhodné zamezit možnosti 

poškození sluchových orgánů a to následovně: 

1. při instalaci zařízení je vhodné stát asi 30-40 cm od

zařízení (na délku paže) pokud by pes v dosahu začal štěkat 

a tím aktivoval jednotku 

2. člověk by neměl běžně stát v těsné blízkosti

3. zařízení není vhodné jako hračka pro děti!!

4. zařízení je vhodné pouze pro použití, které popisuje tato

příručka 

5. pouze pro použití venku - ne v domácnosti

Základní pojmy 

 Světelná kontrolka: ukazuje stav baterky

 Mikrofon: zachycuje štěkot psa

 Reproduktor: vysílá ultrazvuk

 Přepínač úrovně nastavení:

Off: Vypnuto 

Test: Testování 

L: Nízká úroveň citlivosti - do 4,5 metru 

M: Střední úroveň citlivosti - do 9 metrů 

H: Vysoká úroveň citlivosti - do 15 metrů 

 Háček na zavěšení zařízení 1: k zavěšení na

stromě, na plotě a pod. 

 Háček na zavěšení zařízení 2

 Dvířka baterky

reproduktor 
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Instalace zařízení 

 

Nainstalujte zařízení tak, aby směřovalo přední stranou 

směrem ke psovi v dosahu 15 metrů. Zařízení by nemělo být 

umístěno ve výši více než 1,5 metru od země. Zařízení lze 

zavěsit na strom, plot, položit na lavičku, okno a pod. 

 

Pro dosažení efektivních výsledků by mezi psem a 

zařízením neměly stát žádné větší objekty, které by mohly 

zabraňovat v přenosu ultrazvuku. 

 

 

Vkládání baterky 

 

Zařízení funguje na jednu 9V baterku, která není součástí 

balení.  

1. Otevřete dvířka baterky. 

2. Vložte 9V baterku do otvoru dle návodu - pozitivní 

stranou směrem nahoru. 

3. Uzavřete dvířka. 
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Životnost baterky 

Životnost baterky je přibližně 2 měsíce a odvíjí se podle 

toho, jak často pes štěká. Pro prodloužení životnosti baterky 

je třeba zařízení v době nečinnosti vypnout do pozice OFF. 

Světelná kontrolka stavu baterky 

Světelná kontrolka ukazuje stav baterky. Pokud je baterka 

nabitá, kontrolka svítí každých 5 sekund ZELENOU barvou. 

Pokud je baterka téměř vybitá, kontrolka svítí 3x každých 5 

sekund ČERVENOU barvou. Pokud kontrolka nesvítí či 

nereaguje, je čas na výměnu baterky za novou. Červená 

kontrolka svítí vždy když jednotka vydává ultrazvuk. Při 

testování zařízení bliká červená kontrolka, pokud je úroveň 

baterky nízká.  

Nastavení zařízení 

Zařízení začněte používat na nastavení nízké úrovně 

citlivosti - úroveň L. Nastavte vyšší úroveň citlivosti pouze 

v případě, pokud pes nereaguje. 

1. Nastavte požadovanou úroveň citlivosti.

2. Nastavte Test na kontrolu funkčnosti zařízení.

Off: Vypnuto 

Test: Testování 

L: Nízká úroveň citlivosti - do 4,5 metru 

M: Střední úroveň citlivosti - do 9 metrů 

H: Vysoká úroveň citlivosti - do 15 metrů 
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Co očekávat při používání zařízení proti štěkání 

 

Umístěte zařízení na požadované místo s nastavenou úrovní 

citlivosti zařízení. Většina psů si velmi rychle uvědomí, že 

příčinou nepříjemného ultrazvuku je jejich štěkot a pozvolna 

se tak jejich potřeba štěkat ztratí. 

 

Během prvních dvou týdnů používání zařízení byste měli 

zaznamenat, že pes štěká méně. Je třeba si uvědomit, že 

takové zařízení není vhodné pro psy s poškozeným 

sluchem. 

 

Čištění zařízení 

 

Před čištěním vyjměte ze zařízení baterku. 

• Vyčistěte přístroj vlhkým hadrem. 

• Nečistěte zařízení pomocí čisticích prostředků, chemikálií. 

• Nevkládejte do vody nebo jiné tekutiny. 

 

 

Testování zařízení 

1. Přepněte nastavení na TEST. 

2. Nastavte zařízení tak, aby směřovalo přední stranou k 

vám ve vzdálenosti délky paže od vašich rtů. 

3. K aktivaci zařízení je nutné, abyste hlasitě "zaštekali" 

směrem k mikrofonu. 

4. Po aktivaci zařízení blikne červená kontrolka a zařízení 

vydá slyšitelný zvukový tón. 

5. Pokud červená kontrolka neblikne nebo neslyšet 

(neuslyšíte) zvukový tón, ujistěte se, že baterka je správně 

vložena, případně ji zkuste vyměnit za novou. Pokud 

zařízení stále nefunguje, kontaktujte vašeho prodejce. 
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Příslušenství / Náhradní díly 

Náhradní dvířka baterky: RFA -277 

 

Upozornění: 

Používejte zařízení pouze v době, kdy si nepřejete, aby pes 

štěkal, protože někteří psi si po čase neustálého používání 

zařízení vytvoří určitou "necitlivost" k ultrazvuku a tak se 

požadovaný účinek může vytratit. 

 

 

Podmínky používání výrobku a omezení záruky 

 

1. Podmínky používání výrobku 

Tento výrobek se může používat pouze v souladu s 

uvedenými podmínkami používání výrobku a jejich 

akceptací. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s 

uvedenými podmínkami. 

 

2. Správné používání výrobku 

Tento výrobek je určen pro trénink psů. Tento výrobek 

nemusí správně fungovat na výcvik určitých povah psů nebo 

psů se sluchovým postižením. 

 

Správné používání výrobku znamená jeho užívání podle 

pravidel této uživatelské příručky a respektování vět 

označených jako "Důležité". 

 

3. Zákaz nezákonného a zakázaného užívání výrobku 

Tento výrobek je určen pro psy. Tento výrobek není určen 

pro aplikaci bolesti, zranění či k provokaci. Pokud se na 

dané účely použije, může to znamenat přestupek vůči 

zákonům dané země. 
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4. Odpovědnost za škodu

Společnost Radio Systems ® Corporation není a nebude 

zodpovědná za žádné škody či úrazy související s

používáním nebo zneužíváním tohoto produktu. Kupující 

odpovídá za všechna rizika spojená s používáním tohoto 

produktu. 

5. Změny podmínek

Společnost Radio Systems ® Corporation si vyhrazuje právo 

na změny uvedených podmínek použití výrobku. 

  Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou 

Unií pro elektromagnetické zařízení. Chcete-li zařízení používat 

mimo EU, je třeba zjistit normy dané země. Nepovolené 

používání či zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo 

schváleny společností Radio Systems ® Corporation jsou v 

rozporu s EU stanovami a uživateli může být zakázáno 

používání výrobku a také může být zrušena záruka výrobku. 

     Zařízení je nutné recyklovat. 

Výrobce 

 EU: Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, 

Dundalk, Co. Louth, Ireland 

US: Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA 

Distributor pro ČR a SR 

blue gray, s.r.o., Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica, Slovensko 
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PetSafe® 

Outdoor ugatásgátló statikus  

egység 

PBC19-11794 

Használati utasítás 

 

 
Köszönjük, hogy a PetSafe® elektronikus nevelési és 

kutyakiképző eszközmárkát a választotta, amely a legtöbbet 

forgalmazott márka a világon. A célunk, hogy gondoskodjunk a 

házi kedvencek biztonságáról a különféle sikeres kutyakiképző 

eszközök ajánlata révén. Kérdései esetén lépjen velünk 

kapcsolatba a info@petpark.sk email címen. 

mailto:info@petpark.sk
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1. A készülék tulajdonságai: 

▪ a készülék az ultrahangot használja a túlzott ugatás 

megszakítására és a leszoktatásra 

▪ a beépített mikrofon 15 méter távolságból észleli az 

ugatást  

▪ 4 beállítási szinttel rendelkezik 

▪ az ütés- és vízálló készülék alkalmas kültéri 

használatra 

2. Használati lehetőségek 

▪ meggátolja a kutyája ugatását 

▪ meggátolja a szomszéd kutyája ugatását 

▪ alkalmas kutyakölykök ugatásának meggátlására 

▪ korlátozza a környékbeli kutyák ugatást – kemping, 

hétvégi ház stb. 

3. Hogy működik a készülék? 

▪ amikor a statikus egységben beépített mikrofon ugatást 

észlel 15 méteres körzetben, az egység automatikusan 

aktiválódik, és ultrahangot sugároz 

▪ az ultrahangot csak a kutyák észlelik, az ember nem 

▪ ez az ultrahang meggátolja a kutyát a további 

ugatásban, mivel a kellemetlen hangot összeköti a 

saját ugatásával. 

▪ amikor a kutya abbahagyja az ugatást, a készülék is 
kikapcsol 

▪ a berendezés 3 érzékenység beállítás műveleti szinttel 

rendelkezik, hogy mely ugatásnál aktiválódjon az 

egység, illetve egy csak tesztelési üzemmóddal 

▪ a készülék nem alkalmas hallássérült kutyáknak 
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Fontos figyelmeztetés! 

 

Bár az ember nem hallja az ultrahangot, ajánlatos óvni a 

hallásszervünket a sérüléstől a következő módon: 

 

▪ a készülék telepítésekor álljon a készüléktől 30-40 cm-

re (egy kartávolságra), ha a kutya ugatna a készülék 

hatókörében, és ezzel aktiválná a készüléket 

▪ az ember ne álljon a készülék közvetlen közelében 

▪ a készülék nem gyerekjáték!!! 
▪ a készülék csak a jelen használati utasításban szereplő 

alkalmazásra szolgál 

▪ csak kültéri használatra – nem háztartásban 

4. Általános fogalmak 

▪ LED dióda: elem állapot kijelző 

▪ Mikrofon: észleli a kutya ugatását 

▪ Hangszóró: ultrahangot sugároz 
 

▪ Beállítási szint kapcsoló:  

Off:       Ki van kapcsolva 

Teszt:   Tesztelés 

L: Alacsony érzékelés szint – 4,5 méterig 

M: Közepes érzékelés szint – 9 méterig  

H: Magas érzékelés szint – 15 méterig  

 

▪ Akasztó a készülék felakasztására 1: a fára, a 

kerítésre, stb. történő felakasztáshoz 

▪ Akasztó a készülék felakasztására 2: 

▪ Elemfedél 
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5. A készülék telepítése

Telepítse a készüléket úgy, hogy az elülső oldalával a 

kutyához irányuljon 15 méteres hatótávolságban A készüléket 

ne helyezze a talajtól mért 1,5 méter magasságban A készülék 

felakasztható a fára, a kerítésre, rátehető egy padra, ablakba, 

stb. 

A hatékony eredmény elérése érdekében a kutya és a 

készülék között ne legyenek nagyobb objektumok, amelyek 

akadályozzák az ultrahang sugárzást. 

Elem állapot 
kijelző 

mikrofon 

Akasztó a 

készülék 

felakasztására 1

Akasztó a 
készülék 

felakasztására 2
hangszóró 

  Elemfedél 
Érzékenység

beállítás 

átváltó 
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6. Elemek behelyezése

1. A készülék egy 9 V-os elemmel működik, amely a

csomagolás része. Nyissa ki az elemfedelet.

2. Helyezze a 9 V-os elemet a nyílásba az utasítás szerint

– a pozitív (+) oldalával felfelé.

3. Zárja be az elemfedelet.

7. Az elem élettartama

Az elem átlagos élettartama 2 hónap, aszerint, milyen gyakran 

ugat a kutya. Az elem élettartamának növelésére a 

berendezést kapcsolja OFF helyzetbe, amikor nem használja. 

8. Elemállapot kijelző

A LED dióda az elemállapotot jelzi ki.   Ha az elem megfelelő 

töltöttségű, a kijelző 5 másodpercenként ZÖLD színnel villog. 

Ha az elem már csaknem lemerült, a kijelző 5 

másodpercenként 3-szor PIROS színnel villog.  Ha a LED 

dióda nem világít vagy ne reagál, cserélje ki a lemerült elemet.  

A piros LED kijelző akkor világít, ha a készülék ultrahangot 

sugároz. A készülék tesztelésekor a piros fény villog, ha az 

elem töltöttségi szintje alacsony. 
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9. A készülék beállítása

1. A készüléket az alacsony érzékenységi szinten kezdje

használni – L szint. Csak akkor állítsa magasabb

érzékenységi szintre, ha a kutya nem reagál.

2. Állítsa be a szükséges érzékenységi szintet.

3. Állítsa a Teszt üzemódba a készüléket a működése

ellenőrzéséhez.

Off: Kikapcsolva 

Teszt:   Tesztelés

L: Alacsony érzékelés szint – 4,5 méterig 

M: Közepes érzékelés szint – 9 méterig 

H: Magas érzékelés szint – 15 méterig  

10. Mi várható el az ugatásgátló használatakor Helyezze a

készüléket a kívánt helyre az igényelt érzékenységi szinttel 

beállítva. A nagyobb kutyák gyorsan megtanulják, hogy a 

kellemetlen ultrahangot az ugatásuk váltja ki, és könnyedén 

megszűnik az ugatás iránti vágyuk. 

A használat első három hetében azt kellene tapasztalnia, hogy 

a kutyája kevesebbet ugat.   Tudatosítani kell, hogy az ilyen 

készülék nem alkalmas hallássérült kutyáknak. 

11.A készülék tisztítása

• A tisztítás előtt vegye ki a készülékből az elemet.

• Tisztítsa ki a készüléket nedves ronggyal.

• A készülék tisztításához ne használjon tisztítószert,

vegyszert.

• A gépet ne merítse vízbe vagy folyadékba.
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12. A készülék tesztelése

1. Kapcsolja át a TESZT üzemmódba.

2. Állítsa a berendezést úgy, hogy az előlapjával Ön felé 

nézzen kartávolságra az ajkaitól.

3. A készülék aktiválásához „ugasson” hangosan

a mikrofon felé.

4. A készülék aktiválása után kigyullad a piros LED, és

készülék hallható hangjelzést ad.

5. Ha a piros LED nem villan egyet, vagy ne hallatszik a

hang, ellenőrizze, hogy az elem helyesen van-e 

behelyezve, esetleg cserélje újra. Ha a készülék még

mindig nem működik, lépjen kapcsolatba az eladóval.

Tartozékok / pótalkatrészek 

Tartalék elemfedél: RFA -277 

Figyelmeztetés: 

A készüléket csak akkor használja, amikor nem szeretné, 

hogy a kutyája ugasson, mivel bizonyos kutyák a folyamatos 

használatkor egy bizonyos „érzéketlenséget” alakítanak ki az 

ultrahanggal szemben, így a kívánt hatás elmarad. 
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A termék használatának feltételei és a jótállás korlátozása 

1. A termék használatának feltételei

A termék csak a gyártó által feltüntetett feltételekkel 

összhangban és ezek elfogadásával használható. A 

termék használatával beleegyezését adja a megadott 

feltételekkel. 

2. A termék helyes használata

A termék kutyakiképzésre szolgál. A termék nem működik 
szükségszerűen helyesen bizonyos természetű vagy 
hallássérült kutyák kiképzésekor. 

A termék helyes használata azt jelenti, hogy a jelen 

használati utasítás szerint és a „Fontos” mondatok 

elfogadásával használja a terméket. 

3. Tilos a termék jogszerűtlen és tiltott használata

A termék a kutyákon történő használatra szolgál. A termék 

nem alkalmas fájdalom, sérülések vagy provokáció 

okozására.   Ha az adott célra használják, az az adott 

ország jogszabályaiba ütközhet. 

4. Kárfelelősség

A Radio   Systems®   Corporation    társaság nem felelős 

és nem vállalja a felelősséget a termék használatával vagy 

a termékkel történő visszaéléssel okozott károkért. A 

vásárló vállalja a termék használatából eredő 

kockázatokért a felelősséget. 
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5. A feltételek változása

A Radio Systems® Corporation fenntartja a termékhasználat 

megadott feltételeinek változtatását. 

  A készülék megfelel az Európai Unió elektromágneses 

berendezésekre meghatározott minden szabványának.  Ha a 

készüléket az Európai Unió területén kívül kívánja használni, 

biztosítania kell az adott ország szabványainak betartását. Tilos a 

készülékbe történő jogosulatlan beavatkozás vagy átalakítás, 

amelyet a Radio Systems® Corporation társaság nem 

engedélyezett vagy ellentétes az EU irányelveivel, és ilyen 

esetben megszűnhet a termékre nyújtott jótállás. 

   A készüléket újra kell hasznosítani. 

Gyártó 

EU: Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market 

Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland 

US: Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA 

SZLOVÁKIAI ÉS CSEHORSZÁGI FORGALMAZÓ 

blue gray, s.r.o., Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica, Szlovák Köztársaság 
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