
ELEKTRONIKUS NYAKÖRV
KLASSZIKUS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Termékjellemzés
– tökéletes eszköz kutyák betanításához
– 2 szintű vibráció
– hangjelzés

Műszaki jellemzők

TÁVIRÁNYÍTÓ  ADÓ
Tömege: 60g
Mérete: 86x36x18mm
Frekvencia: 433,85MHz
Piros kontrollégő (az adó működését és az elemek állapotát jelző)
Tápegység: 1 db alkalikus elem 23A 12V (nem feltétlenül a készlet része).
A távirányító digitális és hangfrekvencia átviteli technológiával rendelkezik, ezért a távirányító használata során nem 
szükséges közvetlenül a nyakörvre céloznia a távirányítóval.
A távirányító hatótávolsága akár 150m (ideális körülmények között nyílt akadálymentes terepen).

VEVŐ A NYAKÖRVÖN
Tömege: 100g
Mérete: 32x53x30mm
Piros led dióda az elemek állapotának jelzésére (a vevőkészülék aktivitását jelzi).
Zöld led dióda - a D gomb megnyomásakor villan fel(izzó ikon) a távirányítón.
Tápegység: 2 db AAA típusú 1,5 V-os elem (nem feltétlenül a készlet része)
A távirányító és a vevőkészülék automatikusan azonos frekvenciára hangoltak.
A vevőkészülék az elemek behelyezése után hangjelzést ad. Ekkor nyomja meg bármelyik gombot a távirányítón, a 
vevőkészülék hangjelzést ad, ami azt jelenti, hogy megfelelő a jelvétel az adó és a vevőkészülék között.
Ha a vevőkészülék az elemek behelyezése után nem ad ki hangot, vegye ki az elemeket és 10 másodperc elteltével 
próbálja meg újra visszahelyezni azokat a készülékbe. Javasoljuk az alkalikus vagy tölthető akkumulátorok használatát.

Mielőtt használatba venné
1. Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve az adó és vevőkészülékbe.
2. Ellenőrizze a távirányítót: Próbálja ki az egyes gombokat. A kontrollégő ekkor világít. Ha a kontrollégő halványan 
vagy egyáltalán nem világít, valószínűleg lemerülőben vannak az elemek.
3. Ellenőrizze a vevőkészüléket: A vevőkészülék mozgásérzékelővel rendelkezik. Ha a vevő elveszíti a kapcsolatot az 
adóval, automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Ha a vevőkészülék 5 percen keresztül nem kap jelet, 
automatikusan kikapcsol.
4. Fokozatosan próbálja ki a magasabb/alacsonyabb vibrációt kiváltó gombokat a távirányítón (A és B gombokkal). A 
vevőkészülék ennek megfelelő rezgést biztosít.
5. Nyomja meg a távirányítón a hangjelzést adó gombot (C gomb) a készülék ekkor hangjelzést ad.
6. Nyomja meg a távirányítón a D gombot, a vevőkészüléken ekkor felvillan a zöld led dióda.

Útmutató a termék használatához
1) Helyezze a vevőkészüléket a nyakörvre. Állítsa be a nyakörv hosszát kutyája igényeinek megfelelően. A megfelelő 
felhelyezés esetén, hogy ujjai még beférjenek a nyakörv alá.
2) Az első alkalmazás során a kutya szokatlannak találhatja a nyakörvet. Ne erőltesse az azonnali alkalmazást, várja 
meg míg a kutya megszokja a termék viselését. Miután a kutya hozzászokott a nyakörv viseléséhez, megkezdheti a 
kutya kiképzését.
3) Az A és B gombok a rezgés aktiválását biztosítják a vevőkészüléken (erős és gyenge), a C gomb a hangjelzést aktiválja 
a vevőkészüléken.
4) Nyomja meg a D gombot (izzó szimbólum) a távirányítón, a vevőkészüléken felvillan a zöld led dióda. Ez a funkció a 
kutya éjszakai keresésekor is használható.
5) A készülék alkalmazásakor a „Kiképzés“ fejezet útmutatásai alapján járjon el.

Kiképzés
- Nyomja meg a távirányítón a hangjelzést a gombot (SOUND) , a vevőkészülék „B-B“ hangjelzést ad. Szoktassa hozzá 
kutyáját, hogy az utasításokat a különféle tempójú jelzések szerint tanulja meg. (Például meghatározhatja, hogy a 3 
„B-B“ jelzés a „lábhoz“ utasítást jelenti). Minden parancs rendelkezzen saját állandó tempóval. A rendszeres 
gyakorlással fantasztikus eredményeket érhet el.
- A magasabb frekvenciájú rezgést az utasítás nem megfelelő végrehajtásakor alkalmazza.
- A gyengébb rezgést alkalmazza a kutya lecsitításához vagy nagyobb távolság esetén. A parancsot kombinálhatja „B-
B“ jelzésekkel.



Elemek behelyezése és cseréje
1. Vevőkészülék a nyakörvön:
Csavarja le az elemnyílás alján található fedél két csavarját. Vegye le a fedelet. Helyezzen a nyílásba 2 db AAA/1,5V-os 
elemet. Ügyeljen az elempólusok megfelelő elhelyezésére (+/-). Illessze a helyére és csavarozza vissza a fedelet.
2. Távirányító:
Vegye le az elemtartó nyílás fedelét (a nyilak irányában). Helyezzen a nyílásba 23AE, 12V-os elemet. Illessze a helyére 
a fedelet.

Figyelmeztetés:
A terepviszonyok hatással lehetnek a távirányító hatótávolságára.
Védje mindkét készüléket (az adót és a veőkészüléket egyaránt) minden nedvesség hatásától.
Ha a nagyobb frekvenciájú rezgést kibocsátó gombot 30 másodpercnél tovább tartja, a nyakörv túlforrósodhat, ami 
meghibásodáshoz vezethet.
Az elektronikus nyakörv kivitelezése során fő szempontként a kutya biztonsága szerepelt. A nyakörv a kutya számára 
biztonságos és nem okoz semmilyen sérülést.

Biztonsági útmutatás
Ne használja a készüléket, ha kardiostimulátora van vagy környezetében ilyen készülékekkel rendelkező személyek 
tartózkodnak.

Elemek
Az elemek behelyezésénél a pólusok megfelelő elhelyezésére (+/-).
Kizárólag azonos márkájú, kiváló minőségű alkalikus elemeket használjon.
Ne használjon egyszerre új és régi elemeket illetve több féle márkájú elemet.
Az egyszerű alkalikus elemeket soha ne töltse újra! Az elemek szétnyílhatnak vagy felrobbanhatnak.
Kizárólag Ni-Cd elemeket töltsön újra.
Ne tegye ki az elemeket forróság, napfény vagy egyéb hőforrás hatásának!
Az elemeket soha ne dobja tűzbe!
Az elemeket tartsa távol a gyerekektől.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.

Alkalikus elemek
Ha az ele mekb l kifolyt az elektrolit - vő édje sze m ét az elektrolittól! Ha a véletlen folytán sze me m égis kapcsolatba 

kerül az elektrolittal, tartsa be az alábbi utasításokat:
* A sérült szemet azonnal öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz!

FIGYELMEZTETÉS:
KIZÁRÓLAG Ni-Cd VAGY NiMH TÖLTHETŐ ELEMEKET TÖLTSÖN ÚJRA.
NE TÖLTSÖN ÚJRA MÁS TÍPUSÚ ELEMEKET! A NEM ÚJRATÖLTHETŐ ELEMEK TÖLTÉSE ROBBANÁST ÉS SÚLYOS 
SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT!
KERÜLJE AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉT!

Környezetvédelmi információk:
Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javitása már nem 
gazdaságos, a keszüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint 
és a környezetvédelmi előirásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. 

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, 
melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a 
legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és 
szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga utan. 

Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a keszülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal forduljon
szakszervizhez. A használat során mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt eljárásokat,
utasitásokat. A garancia nem érvényes a sajátkezű javitások és az útmutatónak nem megfelelő
használat során keletkezett meghibásodásokra.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK:
- a kifolyt elemek okozta meghibásodásokra
- ha a készülékbe víz vagy nedvesség került (oxidáció)
- a termék sajétkezű átalakítása esetén keletkezett hibákra.



ELEKTRONIKUS NYAKÖRV
PROFI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Termékjellemzés
- kutyák betanításához
- 8 fokozatú stimuláció
- 3 audió jelzés

Műszaki jellemzők
Hatótávolság akár 150 méter.
Frekvencia: 433,92MHz
Figyelmeztető jelzés a elemek lemerülésekor.
A távirányító 9V-os 6F22 típusú elemmel működik. 
A nyakörv vevőkészüléke 6V-os 4LR44  típusú elemmel működik.
Az elemek nem feltétlenül részei a készletnek. Kizárólag alkalikus vagy kiváló minőségű tölthető elemeket használjon. 
A kiképzés végén javasoljuk, hogy vegye ki a készülékből az elemeket, hogy feleslegesen ne merüljenek le.

A készülék működési elve
A rendszer 3 különböző hangjelzést ad ki a dicsérethez, figyelmeztetéshez illetve a kutya megnyugtatásához.
A kiképzés 8 féle fokozatra állítható stimuláció alapján történik – ez a kiképzés fajtájától és a kutya jellemétől és 
fajtájától függően igény szerint változtatható.
A távirányító segítségével irányíthatja a kutyát és utasításokat adhat számára akár 150 méterről (ideális körülmények 
között nyílt akadálymentes terepen).

Fontos:
A távirányító akár 150 méteres hatótávolsággal rendelkezik. A távirányító tartása befolyásolhatja a hatótávolságot. A 
megfelelő hatékonyság eléréséhez, nagyobb távolság esetén is, tartsa függőleges helyzetben a távirányítót, lehetőleg 
magasba emelve.
A terepviszonyok, az időjárás, a környezeti tényezők és más rádiófrekvenciás készülékek befolyásolhatják a távirányító 
működését és hatótávolságát.

Útmutató a készülék használatához
1. lépés: Készítse elő a távirányítót
Használat előtt csavarja fel az antennát a helyére. Ne használja a távirányítót az antenna nélkül. Helyezzen a 
távirányítóba 9V-os 6F22 típusú elemet. Ügyeljen az elempólusok megfelelő elhelyezésére. Illessze vissza a helyére az 
elemnyílás fedelét.

2. lépés: Készítse elő a vevőkészüléket
Helyezzen a vevőkészülékbe 6V-os 4LR44 típusú elemet. Ügyeljen az elempólusok megfelelő elhelyezésére. Illessze 
vissza a helyére az elemnyílás fedelét. Az elemek megfelelő behelyezésekor hangjelzés hallatszik és kb. 2 másodpercre 
felvillan a LED kontrollégő. A nyakörv ekkor készenléti üzemmódban van és készen áll a használatra.

A távirányító gombjai:
A gomb = 1  sípolás
B gomb = 2  sípolás
C gomb = 3 sípolás
1-8 gombok= elektromos impulzusokkal történő stimuláció (fokozható intenzitás 1 – 8 értékig)

Az elektromos impulzusok funkciójának ellenőrzése:
Az elektromos impulzusok ellenőrzéséhez használja a készlet részét képező tesztert. Csatlakoztassa az érintkezőkhöz 
(fém érintkezők a vevőkészüléken) és próbálja ki valamelyik közepes erősségű fokozaton. Ha minden megfelelően 
működik, és az elemek is megfelelő állapotúak, a teszter rövid időre felvillan.
A stimulációs szintek kiválasztásakor mindig a legalacsonyabb szinttel kezdje.

Figyelmeztetés:
- A távirányító gombjainak megnyomásakor felvillan a LED kontrollégő. A következő utasítás kiadásával várjon addig, 
míg a kontrollégő kialszik.
- Az 1-8 stimulációs gombokat ne tartsa túl sokáig lenyomva, ne tegye ki kutyáját feleslegesen hosszabb ideig az 
elektromos impulzusok hatásának.

3. lépés: Helyezze rá a  nyakörvet a kutyára
A megfelelő felhelyezéshez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Helyezze a kutyára a nyakörvet úgy, hogy az érintkezői állandó érintkezésben legyenek a kutya bőrével.
2. A nyakörv legyen kényelmes viselet a kutya számára. Ne húzza túl szorosra. A felhelyezés után próbálja ki, hogy ujjai 
a nyakörv alá férjenek.
3. Hagyja egy ideig a kutyán a nyakörvet, hogy hozzászokhasson. Ellenőrizze le a nyakörv felhelyezését.



Figyelmeztetés:
- A nyakörv megfelelő felhelyezése elengedhetetlen a hatékony betanításhoz.
Az érintkezőknek állandó érintkezésben kell lenniük a kutya bőrével.
- Ne feledje, hogy a nyakörv állandó viseléshez nem alkalmas. 24 órás viselés után legalább 8 órára vegye le a kutya 
nyakáról.

Tisztítás és karbantartás
Ellenőrizze és tisztítsa meg nedves kendővel hetente a érintkezési pontokat.
A tisztításhoz használhat szappanos vizet is, majd a felületet törölje át tiszta vízzel benedvesített kendővel.
Ha a nyakörv viselése irritálja a kutya nyakát, tartson pár nap szünetet a következő felhelyezésig. Ha az irritáció 48 
óránál tovább fennáll, forduljon állatorvoshoz.

Találja meg a kutyájának megfelelő intenzitást
Az elektronikus nyakörv többféle szintű stimulációt tesz lehetővé. Válassza ki ezek közül az Ön kutyájának megfelelő 
mértékű stimulációt. A hatékony kiképzéshez elengedhetetlen, hogy mindig a megfelelő szintű stimulációt alkalmazza.

A megfelelő mértékű stimuláció beállítása
Minden kutya más, ezért nem lehet előre megállapítani, hogy a számára milyen mértékű stimuláció a megfelelő. 
Figyelje meg jól kutyája viselkedését, és próbálja megállapítani, hogy melyik szint a legmegfelelőbb számára.
1. Kapcsolja be a vevőkészüléket (On), nyomja meg az 1 gombot 1-2 másodpercre (1. szint).
2. Ha a kutya nem reagál az 1. szintre, próbálja ki a 2 fokozatot (2. gomb) és ismételje meg a folyamatot.
3. Ügyeljen rá, hogy ne rémítse meg a kutyát. A kiképzésnek nem célja az, hogy a kutya rettegjen a nyakörvtől. Ha túl 
magas szintet próbált ki, térjen vissza valamelyik ettől kisebb mértékű stimulációhoz.
4. Ha megtalálta a megfelelő szintet, jegyezze meg és ezt alkalmazza a kiképzés során.
5. Ha mind a 8 szintet kipróbálta és kutyája egyikre sem reagál, ellenőrizze le a nyakörv felhelyezését. Ezután próbálja 
meg újból megkeresni a megfelelő mértékű szintet az 1. szinttől kezdve. Ha a kutya ezt követően sem reagál a 
stimuláció egyik szintjére sem, ellenőrizze, hogy a nyakörv érzékelői megfelelően érintkeznek-e a bőrfelülettel. Szükség 
szerint vágja rövidebbre a kutya szőrét az érintkezők helyén.

Kiképzés
Kérjük olvassa el figyelmesen és tartsa be az alábbi útmutatásokat:
- Egyszerre mindig csak egy utasítást adjon a kutyájának, és ezt gyakoroltassa vele. Ha egyszerre több utasítást ad a 
kutyának, azzal összezavarja. A kutyát felzaklatja és nem érti majd, mit kell tennie.
- Legyen következetes saját magával szemben is. Jól jegyezze meg, hogy a kiadott utasítás, milyen feladathoz tartozik 
(például 2 sípolás = „lábhoz“).
- Ha a kutya nem teljesíti megfelelően az utasításokat, használja a stimuláló gombot. Soha ne vigye túlzásba a 
stimuláció alkalmazását. A kiképzésnek nem célja az, hogy a kutya rettegjen a nyakörvtől. Egy alkalommal csak 
párszor alkalmazza a stimulációt.
- Ne kényszerítse a kutyát olyan szituációk vagy feladatok elvégzésére, amelyeket nem ismer eléggé.
- Ismételje meg rendszeresen az utasításokat, amelyeket a kutya már ismer.
- Ha a kutya eleinte rosszul viseli a nyakörv használatát (főképp első alkalmakkor), ne adja fel. Szoktassa hozzá 
fokozatosan a kutyát a nyakörv viseléséhez, majd csak ezután kezdjen hozzá a kiképzéshez. Javasoljuk, hogy kezdje 
olyan utasításokkal, amelyeket a kutya már ismer (pl. leülés).
- Soha ne használja a nyakörvet a kutya agresszív viselkedésének megakadályozására. Az agressziónak több oka is 
lehet, a rossz neveléstől kezdve egészen a félelemig. Ha kutyája agresszív viselkedést mutat, forduljon profi 
kutyakiképzőhöz.

Gyakori kérdések
Kérdés: Biztonságos módszer a nyakörv a kutyám számára?
Válasz: Az elektromos stimuláció ugyan nem kellemes a kutyának, de semmiképpen nem káros az egészségére és nem okoz sérüléseket. 
Rendeltetésszerű használata biztonságos, és nem azt a célt szolgálja, hogy a kutyát feleslegesen kínozzuk vagy büntessük.
Kérdés: A kutyám már megfelelően reagál a kiadott utasításokra és teljesíti a feladatokat. Használjam továbbra is a 
nyakörvet?
Válasz: Nem szükséges állandóan használni a nyakörvet. Elegendő, ha néhanapján újra átismételteti a kutyával az egyes utasításokat.
Kérdés: Alkalmazhatom a nyakörvet agresszív viselkedésű kutyákon is?
Válasz: Nem, nem javasoljuk, hogy a nyakörvet agresszív viselkedésű kutyákon alkalmazza. Az ilyen viselkedésű kutyák kiképzését bízza szakemberre. 
Először az agresszió okát kell megállapítani, majd szakszerűen kell megszüntetni az agresszív viselkedés okait.
Kérdés: Mit kell tennem, ha a nyakörv használata irritálja a kutya bőrét?
Válasz: Néhány kutya érzékenyebben reagálhat a nyakörv viselésére. Ebben az esetben hagyja abba a készülék használatát. Ha az irritáció 48 óránál 
tovább is fennáll, forduljon állatorvoshoz. Ha az irritáció megszűnik, próbálja meg újra alkalmazni a nyakörvet, közben ellenőrizze rendszeresen a kutya  
állapotát.

Hibák okai és megoldásuk
Ha a készülék működésében rendellenességet észlel:
- Ellenőrizze a nyakörv felhelyezését.
- Tesztelje le a nyakörvet. Ha a kontrollégő használat közben nem világít, valószínűleg lemerültek az elemek. Cserélje ki 
az elemeket. Kizárólag kiváló minőségű elemeket használjon.
- Ha az érzékelők nem érintkeznek megfelelően a kutya bőrével, próbálja meg az érintkezés helyén rövidebbre vágni a 
kutya szőrét.
- Tesztelje le újra a megfelelő mértékű stimulációt.

Biztonsági útmutatás
Ne használja a készüléket, ha kardiostimulátora van vagy környezetében ilyen készülékekkel rendelkező személyek 
tartózkodnak.



Elemek
Az elemek behelyezésénél a pólusok megfelelő elhelyezésére (+/-).
Kizárólag azonos márkájú, kiváló minőségű alkalikus elemeket használjon.
Ne használjon egyszerre új és régi elemeket illetve több féle márkájú elemet.
Az egyszerű alkalikus elemeket soha ne töltse újra! Az elemek szétnyílhatnak vagy felrobbanhatnak.
Kizárólag Ni-Cd elemeket töltsön újra.
Ne tegye ki az elemeket forróság, napfény vagy egyéb hőforrás hatásának!
Az elemeket soha ne dobja tűzbe!
Az elemeket tartsa távol a gyerekektől.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.

Alkalikus elemek
Ha az ele mekb l kifolyt az elektrolit - vő édje sze m ét az elektrolittól! Ha a véletlen folytán sze me m égis kapcsolatba 

kerül az elektrolittal, tartsa be az alábbi utasításokat:
* A sérült szemet azonnal öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz!

FIGYELMEZTETÉS:
KIZÁRÓLAG Ni-Cd VAGY NiMH TÖLTHETŐ ELEMEKET TÖLTSÖN ÚJRA.
NE TÖLTSÖN ÚJRA MÁS TÍPUSÚ ELEMEKET! A NEM ÚJRATÖLTHETŐ ELEMEK TÖLTÉSE ROBBANÁST ÉS SÚLYOS 
SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT!
KERÜLJE AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉT!

Környezetvédelmi információk:
Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javitása már nem 
gazdaságos, a keszüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint 
és a környezetvédelmi előirásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. 

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, 
melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a 
legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és 
szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga utan. 

Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a keszülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal forduljon
szakszervizhez. A használat során mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt eljárásokat,
utasitásokat. A garancia nem érvényes a sajátkezű javitások és az útmutatónak nem megfelelő
használat során keletkezett meghibásodásokra.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK:
- a kifolyt elemek okozta meghibásodásokra
- ha a készülékbe víz vagy nedvesség került (oxidáció)
- a termék sajétkezű átalakítása esetén keletkezett hibákra.


