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Hogyan lehet ki- és bekapcsolni a nyakörvet? 

A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot. A készülékből hangjelzés hallható. A 

nyakörv kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, 

a kék LED kivilágít, majd sípoló hang hallható a nyakörvből, a kék LED egyidejűleg 

kialszik. 

 

LED kontroll dióda 

A piros és kék LED töltés közben világít, a kék LED önmagában világít, ha az 

akkumulátor teljesen feltöltődött. 

A DB60 ugatásgátló nyakörv fokozatosan növekvő hang- és impulzus korrekcióval 

korrigálja a kutya ugatását, amit egy mikroprocesszor vezérel. A mikroprocesszor 

megkülönbözteti a kutya ugatását a környező zajoktól. A DB60 ugatásgátló nyakörv 

miniatűr méretű, kölyökkutyák vagy kistestű kutyafajták számára készült. 



Hogyan működik a nyakörv? 

A NO BARK nyakörvek első figyelmeztetésként hangjelzéssel figyelmeztetik a kutyát 

az ugatásra. Amennyiben a kutya 30 másodpercen belül másodszor is ugat, 

intenzívebb sípolás és rövid, gyengéd impulzus aktiválódik. Minden ugatás után 

intenzívebb sípolás és impulzus érkezik mindaddig, amíg kutya 30 másodpercre  

abba nem hagyja az ugatást, majd a nyakörv automatikusan visszatér eredeti 

üzemmódjába (csak sípoló hang). 

MEGJEGYZÉS: Ha az ugatásgátló nyakörv eléri az ötödik szintet a nyakörv 30 

másodpercre leáll a kutya védelme érdekében. A LED-ek egyidejűleg 30 

másodpercig villognak. 

A hagyományos ugatásgátló nyakörvekkel ellentétben, a hangjelzés és impulzus 

fokozatos növelésének technikája nemcsak humánusabb, hanem HATÉKONYABB 

az ugatás megállításában. 

 

Hogyan állítsuk be az érzékenységi szintet 

Készenléti módban állítsa be az érzékenységi szintet a gomb többszörös 

megnyomásával. Az 5-ös szint a legegyszerűbb a nyakörv aktiválásához. 

 Ha 1 sípolást hall a nyakörvből, azt jelenti, hogy az érzékenységi szint 1-re lett 

beállítva. 

 Ha 2 sípolást hall a nyakörvből, azt jelenti, hogy a 2. szintű érzékenység be 

lett beállítva. 

 Ha 3 sípolást hall a nyakörvből, azt jelenti, hogy az érzékenységi szint 3-ra lett 

beállítva. 

 Ha 4 sípolást hall a nyakörvből, azt jelenti, hogy az érzékenységi szint 4-re lett 

beállítva. 

 Ha hosszú sípolást hall a nyakörvből, azt jelenti, hogy az érzékenységi szint 5-

ös szintre lett beállítva. 

MEGJEGYZÉS: Ha a nyakörv már a kutya fejének megmozgatására is aktiválódik, 

az érzékenységi szintet 4-es vagy 3-as szintre kell állítania. 

 

Hogyan helyezzük fel a nyakörvet a kutyára 

Helyezze a nyakörvet a kutya nyakába és állítsa be a nyakörv hosszát a hevederhez 

tartozó csúszó csat segítségével. A nyakörvnek szorosan illeszkednie kell a kutya 

nyakához. Győződjön meg arról, hogy az érintkezési pontok közvetlenül érintkeznek 

kutyája bőrével. Az érintkezési pontok és a bőr közötti szőrszálak nagymértékben 

csökkentik az impulzus hatását. Ha szükséges, a kutya szőrét a nyak alatt érdemes 

levágni vagy leborotválni, hogy biztosítva legyen a közvetlen érintkezés. 

 

 



Vízálló védelem 

Annak érdekében, hogy a nyakörv 100%-ban cseppálló legyen, győződjön meg arról, 

hogy a nyakörv hátulján lévő USB-töltőport gumiburkolata teljesen le lett zárva. 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

Ne engedje, hogy a kutya rágja a nyakörvet. Minimalizálni kell a nyakörv 

megkarcolását. Ez a készülék műanyag és elektronikus alkatrészekből áll, amelyek 

nem emészthetők. Ha kutyája lenyeli a termék bármely részét, forduljon a helyi 

állatorvoshoz. 

Bár a nyakörv mikroprocesszorát úgy tervezték, hogy megkülönböztesse kutyája 

egyedi ugatását a környezet különböző hangjaitól, az eszközt időnként más rezgések 

vagy hangok is aktiválhatják. Ez normális, de nem szabad olyan gyakran 

előfordulnia, hogy megzavarja a kutyáját. 


