Használati Útmutató

PetSafe 350 m Trainer távirányítós kiképzı nyakörv

Kérjük, használat elıtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót!
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Alkotórészek

Csuklópánt

Használati útmutató

További eszközök, melyekre szüksége lehet
• Olló
• Egy fémmentes nyakörv és 3 m hosszú póráz

A Távirányítós nyakörv mőködése
Most Ön is megtapasztalhatja, milyen sokat segíthet egy Távirányítós nyakörv használata egy kutya kiképzése
során. Fordítson kevesebb idıt kutyája nevelésére, és több idıt a vele való játékra. A PetSafe® 350 és 900 m-es
sorozatú Távirányítós nyakörvek viselete a kutyák számára kényelmes, a könnyen kezelhetı Távirányító
továbbfejlesztett digitális kijelzıjén pedig mindig láthatja, milyen erısség impulzust használ.
A Távirányítós nyakörv póráz nélkül segíti Önt kutyája irányításában 350 vagy 900 méteren belül. A Távirányító
gombjának lenyomása egy rádiójel segítségével mőködésbe hozza a kutyára feltett Nyakörvet. A Nyakörv egy
ártalmatlan, de a kutya számára kellemetlen impulzust bocsát ki. Kutyája hamar kapcsolatba hozza rossz
viselkedését a leadott impulzussal, így igen rövid idı alatt jó magaviselet kutya válik bel le.
A PetSafe® 350 és 900 m-es sorozatú Távirányítós nyakörvek bizonyítottan hatékonyak, biztonságosak és
kényelmesek a kis- és nagytest kutyák számára is.
Fontos: A Távirányítós nyakörvek e sorozatának hatótávolsága 350 illetve 900 méter. A terepviszonyok, az
idıjárás, a növényzet, egyéb rádiójelekkel mőködı készülék adása és egyéb más körülmény is
befolyásolhatja a maximális hatótávolságot. Az elérhetı hatótávolság attól is függ, hogy Ön hogyan tartja a
Távirányítót.
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A készülék jellemzıi
•
•
•
•
•
•

Az elérhetı hatótávolság 350 vagy 900 méter.
8 különbözı erısségő impulzus állítható be.
Erısebb impulzus gomb (megnyomásával a Nyakörv két szinttel erısebb impulzust ad le).
A rendszer két kutya egyidejő kiképzésére is alkalmas.
Újratölthet akkumulátor a Távirányítóban és a Nyakörvben is.
Vízhatlan Távirányító és Nyakörv.

Kulcs definíciók
Távirányító: Rádiójelet küld a Nyakörvnek. Vízálló.
Digitális kijelzı:
Impulzusszint - az 1. és a 2. kutyának beállított
impulzusszintet jelzi 1-t l (alacsonytól) 8-ig (magasig).
Jelzi az Erısebb impulzus gomb megnyomását is.
1. kutya - az 1. kutya Nyakörve vezérelhetı.
2. kutya - a 2. kutya Nyakörve vezérelhet (két kutya
egyidejő kiképzéséhez plusz Nyakörv beszerzése
szükséges). Hangjelzés - A Hangjelzés vagy az
Impulzusleadás gomb megnyomásakor az
impulzusszint kijelzése villog. Akkumulátor
állapotjelzı - Az akkumulátor állapotjelzı
folyamatosan mutatja az akkumulátor töltöttségét.
Bıvebb információt az „Akkumulátor állapotjelzı"
fejezetben talál a 8. oldalon.

'Távirányító antenna
Digitális
kijelzı

Impulzus FEL
Impulzus LE
Erısebb
impulzus

Töltıfoglalat
(gumifedéllel)

1D vagy 2D - A kétkutyás üzemmód beállítása
közben jelenik meg a kijelzın.
Nyomógombok (gyári alapbeállítás az
Egykutyás üzemmódhoz):
Hangjelzés - Bal felsı gomb (fekete): A
Nyakörv impulzus nélküli hangjelzést ad le.
Impulzus - Bal alsó gomb (fekete):
Folyamatos impulzus leadása.
Impulzus FEL - Jobb felsı gomb (szürke):
Az impulzus erısségét növeli 1-tıl
(alacsonytól) 8-ig (magasig).
Impulzus LE - Jobb alsó gomb (szürke): Az
Impulzus erısségét csökkenti 8-tól (magastól)
1-ig (alacsonyig).
Erısebb impulzus gomb (piros): A beállított
impulzusszintnél két szinttel erısebb impulzus
leadása.
Nyakörv: A Távirányítótól kapott rádiójelek
alapján impulzust vagy hangjelzést ad le. Vízálló.
Ki-, bekapcsoló gomb: Megnyomásával ki-és
bekapcsolhatja a Nyakörvet.

350 m-es Nyakörv kistestő kutyáknak
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Érintkezı tüskék: A Nyakörv az érintkezı tüskéken
át adja le az impulzust. Nyakörv mőködését jelzı
lámpa: A Nyakörv ki- és bekapcsolását, valamint az
akkumulátor lemerülését is jelzi.
Tölt foglalatok: A tölt adapter csatlakoztatásához. A
Távirányító és a Nyakörv a tölt foglalat porvédı
gumifedele nélkül is vízálló. Azonban ha nem tölti a
készülékeket, a gumifedelet mindig tegye vissza a
helyére, megelızve ezzel, hogy a nyílásba piszok, por
kerülhessen.
Folyamatos impulzus: Ön szabályozza, mikor és
milyen hosszú impulzust ad le kutyájának a Nyakörv
érintkezı tüskéin keresztül. Ha a Folyamatos
impulzus gombot 8 másodpercnél tovább tartja
nyomva, a Távirányító megszakítja az
impulzusleadást. Újabb impulzus leadásához elıbb fel
kell engednie, majd ismét meg kell nyomnia a
gombot.
„Jó kutya" hangjelzés: Használja a „Jó kutya"
hangjelzést, mint egy jelet a jó magaviselet
megerısítésére. Az idızítés nagyon fontos. A
hangjelzés után azonnal dicsérje vagy jutalmazza
kutyáját.

mőködését jelzı lámpa kapcsoló gomb
Hátulnézet

A cserélhetı szíj csavarjai

900 m-es Nyakörv nagytestő kutyáknak

Mőködési leírás
A Távirányító elıkészítése
A Távirányító feltöltése
1. Nyissa fel a Távirányító töltı foglalatát
véd gumifedelet.
2. Csatlakoztassa a töltı egyik dugóját a
Távirányító töltı foglalatához.
3. Tegye a megfelelı dugvillát a töltı
adapterre, majd dugja be azt egy 220 Vos dugaljba.
4. Elsı alkalommal töltse a Távirányítót 5
órán át, késıbb egy feltöltéshez elég 3-4
óra.
Megjegyzés: Az akkumulátor
állapotjelzıje a töltés alatt villog, ha a
villogás megszőnik az akkumulátor
teljesen feltöltıdött.
5. A töltés befejezése után tegye vissza a helyére a gumifedelet.
Megjegyzés: A használat gyakoriságától függıen a Távirányító egy töltéssel kb. 4060 órán
át mőködik.

A Távirányító bekapcsolása
A Távirányítót bármelyik gomb megnyomásával bekapcsolhatja. Amikor megnyomja az egyik gombot, a kijelzı
bekapcsol.
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A Távirányító digitális kijelzıje
A kijelzı egy gomb megnyomása után tíz percig bekapcsolva marad. Tíz perc után, ha a Távirányító egyik gombját
sem nyomja meg, a kijelzı kikapcsol és a Távirányító akkumulátor-kímélı üzemmódba áll. Egy gomb
megnyomására a kijelzı ismét bekapcsol. A kijelzın látható szimbólumok jelentése:
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Numerikus kijelzés Az 1. vagy a 2. kutya számára beállított impulzusszintet mutatja.
1. kutya /
2. kutya
Hangjelzés vagy
Impulzus
Akkumulátor
állapotjelzı

A szimbólum a vezérelhetı Nyakörvet viselı kutya számát
mutatja. Bıvebb információt „A kétkutyás rendszer" fejezetben
talál a 14. oldalon.
Mikor megnyomja a Hangjelzés vagy az Impulzus gombot az 1.
kutya vagy a 2. kutya szimbóluma kiemelten jelenik meg.
Az akkumulátor állapotjelzı folyamatosan mutatja az
akkumulátor töltöttségét. Bıvebb információt a következı
fejezetben talál a 8. oldalon.

Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerinti egykutyás üzemmódban a 2. kutya szimbóluma nem látható addig, míg a
Távirányítót át nem állítja kétkutyás üzemmódba (bıvebb információt „A kétkutyás rendszer" fejezetben talál a 14.
oldalon).

Az akkumulátor állapotjelzıje
Az akkumulátor töltöttsége kétharmad és a teljes töltöttségi állapot között van. A Távirányító
teljesen mőködıképes.

Az akkumulátor töltöttsége a teljes töltöttség harmada.
Távirányító még mindig mőködıképes.

Az akkumulátor töltöttsége a teljes töltöttség hatoda.
A Távirányító mőködteti a Nyakörvet, de amint lehetıség van rá, töltse fel a Távirányító
akkumulátorát.
Az akkumulátor szinte teljesen lemerült.
A Távirányító képtelen a Nyakörvet mőködésbe hozni.

Ha az Akkumulátor állapotjelzıje alacsony töltöttségő akkumulátort jelez (egyhatod töltöttség), mielıbb töltse fel a
Távirányítót. Ha az elem szimbólumnak már csak a körvonala látszik, a Távirányító képtelen jelet küldeni a
Nyakörvnek. A Távirányítót fel kell töltenie, hogy ismét mőködıképes legyen.
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A Távirányító mőködése egy kutya esetén
A Távirányító mőködése
Bal felsı gomb
Bal alsó gomb
Jobb felsı gomb
Jobb alsó gomb
Erısebb impulzus gomb

A gomb színe
Fekete
Fekete
Szürke
Szürke
Piros

A digitális kijelzı jelzése
Csak hangjelzés
Csak impulzus
Impulzusszint fel
Impulzusszint le
A beállítottnál két szinttel erısebb impulzus

A Távirányító mőködésérıl a 2. kutya esetén bıvebb információt „A kétkutyás rendszer" fejezetben talál a 14.
oldalon.

Erısebb impulzus gomb
Az Erısebb impulzus gomb megnyomásakor a Nyakörv a beállított impulzusszintnél két szinttel erısebb impulzust
bocsát ki. Például, ha az impulzusszint a 2-es szintre van beállítva, az Erısebb impulzus gomb megnyomásakor a
leadott impulzus erıssége 4-es szintő lesz. A rendszer maximum 10-es szintő impulzust ad le.

A Távirányító övcsiptetıje
Eltávolítás:
1. Nyomja be az övcsiptetın található kioldógombot és tartsa
benyomva.
2. Tartsa nyomva a kioldógombot, közben tolja ki az övcsiptetıt a
foglalatából.
Visszahelyezés:
1. Tolja az övcsiptetıt kattanásig a foglalatába.

A Nyakörv elıkészítése
A Nyakörv feltöltése 350 m-es Nyakörv kistestő kutyáknak
1. Nyissa fel a Nyakörv tölt foglalatát
védı gumifedelet.
2. Csatlakoztassa a töltı dugóját a
Távirányító tölt foglalatához.
3. Tegye a megfelelı dugvillát a töltı
adapterre, majd dugja be azt egy
220 V-os dugaljba.
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4. Az elsı alkalommal töltse a Nyakörvet addig, amíg a
zöld színő jelzılámpája folyamatosan nem világít. A
késıbbi feltöltésekhez elég 3-4 óra.

900 m-es Nyakörv nagytestő kutyáknak
A töltıadapter dugója
csatlakoztatva a
Nyakörv töltıfoglalatához

5. A töltés befejezése után tegye vissza a helyére a
gumifedelet.

A Nyakörv bekapcsolása
1. Tartsa nyomva a Be-, kikapcsoló gombot, amíg a
Nyakörv
jelzılámpája zöld színnel felvillan és a Nyakörv
emelkedı hangsorral sípol.
2. Engedje fel a be-, kikapcsoló gombot. A Nyakörv jelzı
lámpája
a Nyakörv kikapcsolásáig minden öt másodpercben
zöld
színnel egyszer felvillan. Ez jelzi, hogy a Nyakörv készen áll a Távirányító által leadott rádiójelek fogadására.
3. A Nyakörv bekapcsolása után nyomja meg a Távirányító Bal felsı gombját. Amíg a gombot nyomva tartja, a
Nyakörvnek sípolnia kell. Ha a Nyakörv nem sípol, olvassa el a „Távirányító és a Nyakörv összehangolása"
fejezetet.
Megjegyzés: Ha nem használja a Nyakörvet, az akkumulátor élettartamának növelése érdekében mindig kapcsolja
azt ki.

350 m-es Nyakörv kistestő kutyáknak 900 m-es Nyakörv nagytestő kutyáknak

A Nyakörv kikapcsolása
1. Tartsa nyomva a Be-, kikapcsoló gombot, amíg a Nyakörv jelzı lámpája piros színnel felvillan és a Nyakörv
ereszkedı hangsorral sípol.
2. Engedje fel a Be-, kikapcsoló gombot. Ha nem használja a Nyakörvet, mindig kapcsolja azt ki. Ezzel
megnövelheti az egyes töltések közti idıt. A használat gyakoriságától függıen a Nyakörv egy töltéssel kb. 40-50
órán át mőködik.

A Nyakörv állapotfüggı fény- és hangjelzései
A Nyakörv állapota
A Nyakörv bekapcsolásakor
Mőködés közben

A jelzılámpa fényjelzése
Egyszeri zöld színő felvillanás
Zöld színő felvillanás öt
másodpercenként
Akkumulátor lemerülıben
Három piros színő felvillanás öt
másodpercenként
„Jó kutya hangjelzésre utasító jel Zöld színő villogás
vételekor
A Nyakörv kikapcsolásakor
Piros színő felvillanás
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A Nyakörv hangjelzése
Emelkedı hangsorú sípolás
Nincs
Nincs
„Jó kutya" hangjelzés leadása
Ereszkedı hangsorú sípolás

Az újratölthetı akkumulátorok
• Az újratölthetı Lítium-ion (Li-Ion) akkumulátorokat nem szükséges a feltöltés elıtt teljesen lemeríteni, ugyanis
az akkumulátor memória-effektusa elhanyagolható.
• Az akkumulátorok gyárilag csak részlegesen vannak feltöltve, ezért az elsı használat elıtt teljesen (4-5 órán át)
fel kell tölteni azokat.
• Ne feledje: az akkumulátorokat nyílt lángtól tartsa távol!
• Ha az eszközöket hosszabb ideig nem kívánja a használni, ne feledje azokat rendszeresen (kb. 4-6 hetente)
teljesen (3-4 órán át) feltölteni.
• A túl hosszú töltési idı csökkentheti az akkumulátor élettartamát, ezért ezt a terméket elláttuk a túltöltést
megakadályozó biztonsági rendszerrel.
• Ha az eszközök hosszabb idı n keresztül nem voltak feltöltve, akkor a következı pár alkalommal azt
tapasztalhatja, hogy az akkumulátor a szokásosnál hamarabb lemerül. Azonban többszöri használat után az
akkumulátor visszanyeri eredeti kapacitását.
• Várhatóan az akkumulátor több száz feltöltési ciklust is kibír. Azonban a feltöltések számával arányosan minden
akkumulátor veszít a kapacitásából. Ez normális jelenség. Ha az eszközök mőködési ideje az eredeti mőködési
idı felére csökken, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
• Kérjük, hogy ne szerelje szét a Távirányítót és a Nyakörvet!

A Nyakörv felpróbálása a kutyára
Fontos: A Nyakörv hatékony mőködésének elengedhetetlen
feltétele a megfelelı illeszkedés és felhelyezés! Az érintkezı
tüskéknek közvetlenül érintkeznie kell a kutya bırével a nyak
alsó részén!
A megfelel illeszkedés érdekében kérem, kövesse a következı
lépéseket:
1. Gyızıdjön meg róla, hogy a Nyakörv ki van kapcsolva!
2. Várja meg, míg kutyája teljesen nyugodtan áll! (3A)
3. Tegye fel a Nyakörvet a kutya
nyakára minél közelebb annak
füleihez! Igazítsa úgy a
Nyakörvet, hogy az érintkezı
tüskék középen, a kutya
nyakának alsó részén legyenek,
és érintkezzenek a kutya
bırével! (3B)
Megjegyzés: Némely esetben le kell
nyírni a kutya nyakán a szırt, hogy
az érintkezı tüskék megfelelıen
érintkezzenek a kutya bırével! Az
Ügyfélszolgálaton keresztül
hosszabb érintkezı tüskéket is
vásárolhat
4. Ellenırizze a Nyakörv feszességét úgy, hogy egy
ujja beférjen a Nyakörv és a kutya nyaka közé! (3C)
a Nyakörv illeszkedése ne legyen túl szoros, viselete
kényelmes legyen a kutyának.
5. Hagyja a Nyakörvet a kutyán pár percig, majd
ellenırizze ismét az illeszkedést. Ellenırizze az illeszkedést újra, ha kutyája a Nyakörv viselése közben nem az
elvárható módon reagál a Távirányító jelzéseire.

Találja meg kutyájának a legmegfelelıbb
impulzusszintet

4.

Fontos: A keresést mindig a leggyengébb impulzusszinttel kezdje, és onnan haladjon
felfelé.
A Nyakörv nyolc különbözı erısségő impulzusszint leadására állítható be, így Ön
kiválaszthatja azt az impulzusszintet, amelyik a legmegfelelıbb kutyája számára.

Miután feltette a Nyakörvet kutyájára, keresse meg a neki megfelel impulzusszintet, az
úgynevezett Felismerı szintet.
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Kutyája viselkedésében egy jelentéktelennek tőnı dolog, mint például kíváncsian körülnéz,
kaparja a Nyakörvet vagy csak megmozdítja a fülét jelzi, hogy megtalálta kutyája Felismer
szintjét.
Kövesse az alábbi lépéseket, hogy megtalálja kutyája Felismerı szintjét:
1. Állítsa be a Távirányító kijelzıjén az 1. impulzusszintet, majd nyomja meg az
Impulzusleadás gombot 1-2 másodpercig.
2. Ha kutyája nem reagál az impulzusra, próbálja meg még néhányszor ezt a szintet, mielıtt
emelne az impulzus szintjén.
3. AZ IMPULZUS LEADÁSA KÖZBEN KUTYÁJÁNAK NEM SZABAD VONYÍTANIA
VAGY PÁNIKBA ESNIE. HA EZ TÖRTÉNIK, AZ IMPULZUSSZINT TÚL MAGAS,
EZÉRT TÉRJEN VISSZA AZ ELİZİ SZINTRE, MAJD ISMÉTELJE MEG AZ
ELJÁRÁST.
4. Addig emelje az impulzusszintet, amíg kutyája megbízható módon nem reagál a leadott
impulzusokra.
5. Ha kutyája a 8. szinten sem reagál az impulzusokra, ellenırizze a Nyakörv illeszkedését. Ha
kutyájának hosszú a szıre vagy vastag a bundája, az Ügyfélszolgálaton keresztül hosszabb
érintkezı tüskék szerezhet be. Ezután kezdje el az eljárást újra az 1. ponttól. Ha ezek után
sincs eredmény, vágja le a kutya szırét az érintkezı tüskék környezetében.
Ha elvégezte a fent leírt lépéseket és kutyája továbbra sem reagál a leadott impulzusra, olvassa
el „A tesztlámpa használata" fejezetet.
Ha mindent megpróbált az itt leírtak közül és kutyája még ezek után sem jelzi, hogy érzi a
leadott impulzust, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
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Ápolás és tisztántartás
A termék hatékonyságának biztosítása, valamint kutyája kényelme és biztonsága érdekében ellenırizze gyakran a
Nyakörv illeszkedését. Ez az útmutató részletesen leírja, hogyan kell a Nyakörvet a megfelel illeszkedés érdekében
kutyájára tennie. Ha kutyája nyakán bármilyen bırirritációt, bırpírt észlel, függessze fel a Nyakörv használatát pár
napra. Ha ez az állapot nem változik 48 órán belül, vigye kutyáját állatorvoshoz.

A bırirritáció kialakulásának megelızése:
• Kutyája ne viselje a Nyakörvet 8 óránál tovább egy 24 órás perióduson belül.
• Kutyájának nyakát és az érintkezıket hetente egyszer mossa le lágy szappanos vízzel, majd alaposan öblítse le.
Gyızıdjön meg róla, hogy a kutya nyaka teljesen megszáradt, mielıtt a Nyakörvet visszateszi rá.

A FIGYELEM!

Az itt leírtak be nem tartása - az érintkezı tüskékkel való túlzott és
hosszantartó kapcsolat miatt - a bır elhalását okozhatja (Pressure Necrosis).

Kétkutyás rendszer
Plusz Nyakörvek típusa:
PDT20-11977 Add-A-Dog® a 350 m-es rendszerhez és PDT20-11979 Add-A-Dog® a 900
m-es rendszerhez

A Távirányító beállítása
1. Nyomkodja a Jobb alsó gombot, amíg a

A gombok mőködése két kutya esetén

„2D" felirat meg nem jelenik a
kijelzın.
2. Miután megjelent a „2D" felirat,
nyomja meg az Erısebb impulzus
gombot.
3. Állítsa be a 2. kutyához az 1.
impulzusszintet.
4. Nyomja meg az Erısebb impulzus
gombot a 2. kutyának beállított
impulzusszint tárolásához.

A 2. kutya Nyakörvének beállítása
1. Vegye le a Nyakörvet a kutyáról és kapcsolja ki.
2. Tartsa nyomva a Be-, kikapcsoló gombot 5
másodpercig. A Nyakörv sípolni fog és a jelzılámpája
felvillan.
3. Válassza ki a 2. kutyát Jobb felsı vagy a Jobb alsó
gomb megnyomásával.
4. Ha a Nyakörv sípol, sikeresen ráhangolódott a
Távirányítóra.
5. Ha a Nyakörv nem sípol kétszer, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.

A Távirányító mőködése kétkutyás üzemmódban
Bal felsı gomb
Bal alsó gomb
Erısebb impulzus gomb és Bal alsó gomb
egyszerre
Jobb felsı gomb
Jobb alsó gomb
Erısebb impulzus gomb és Jobb alsó gomb
egyszerre

Hangjelzés az 1. kutyának
Impulzus az 1. kutyának
A beállítottnál két szinttel erısebb impulzus az 1. kutyának
Hangjelzés a 2. kutyának
Impulzus a 2. kutyának
A beállítottnál két szinttel erısebb impulzus a 2. kutyának

Az impulzusszintek beállítása az 1. és a 2. kutyának
Az 1. és a 2. kutyához tartozó impulzusszint megváltoztatásához tartsa nyomva az Erısebb impulzus gombot 5
másodpercig. A kijelzın mindkét kutyához tartozó impulzusszint megjelenik. Az 1. kutyához tartozó impulzusszint
értékét a Bal felsı gombbal növelheti, a Bal alsó gombbal csökkentheti. A 2. kutyához tartozó impulzusszint értékét
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pedig a Jobb felsı és a Jobb alsó gombokkal tudja beállítani. Az 1. és a 2. kutyának beállított impulzusszinteket az
Erısebb impulzus gomb megnyomásával rögzítheti.

Az egykutyás üzemmód visszaállítása
1. Tartsa nyomva az Erısebb impulzus gombot 5 másodpercig.
2. Nyomkodja a Jobb alsó gombot, amíg az „1. kutya" jele meg nem jelenik a kijelzın.
3. Nyomja meg az Erısebb impulzus gombot a menübıl való kilépéshez.

A Távirányító és a Nyakörv
összehangolása
Ha a Távirányító Bal felsı gombjának megnyomásakor a Nyakörv nem sípol, vagy ha azt
veszi észre, hogy a Nyakörv nem reagál a Távirányítóra, tegye a következıket:
1. Vegye le a Nyakörvet a kutyáról és kapcsolja ki.
2. Tartsa nyomva a Nyakörv Be-, kikapcsoló gombját 5 másodpercig.
3. A Nyakörv sípolni fog és a jelzı lámpája felvillan.
4. Nyomja meg a Távirányító bármelyik gombját.
5. Ha a Nyakörv sípol, sikeresen ráhangolódott a Távirányítóra.
6. Ha a Nyakörv nem sípol kétszer, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
Megjegyzés: Csak az 1. kutya Nyakörvének Távirányítóra való hangolásához.

Általános tanácsok
Tanácsok az oktatáshoz
• Egyszerre mindig csak egy nemkívánatos viselkedési formát próbáljon megszüntetni és/vagy egy
engedelmességi parancsot tanítson. Ha túl gyorsan halad a tanítással, akkor kutyája összezavarodhat.
• Legyen következetes. Kutyája nemkívánatos viselkedése esetén mindig adjon le hangjelzést és/vagy impulzust.
• Ha kutyája még nem minden alkalommal engedelmeskedik Önnek, ajánlott, hogy kerülje az olyan helyzeteket,
amelyekben korábban kutyája neveletlenül viselkedett. Azonban egy ilyen szituáció beállítása a gyakorlatok
sorába jelentısen megnövelheti esélyét a sikerre.
• Ha kutyája megijedne a hangjelzést l, terelje el annak figyelmét egy egyszerő és a helyzethez illı utasítással,
például az „Ül" parancs kiadásával.
• Ne használja a Nyakörvet 6 hónapnál fiatalabb kutya esetében.
• Csak felelısségük tudatában lévı családtagoknak engedje használni a készüléket. Ez a termék nem játék!
• A hallótávolságon belül tartózkodó más állatra is hatással lehet a készülék által kibocsátott hang. Ezért a
kiképzéseket célszer más állatok hallótávolságán kívül megtartania.
• Soha ne használja a Nyakörvet agresszív viselkedési formák javítására vagy megszüntetésére. Ha kutyája
agresszív viselkedést mutat, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy állatorvossal vagy egy tapasztalt
kutyakiképzıvel.

Tanítsa meg kutyájának a „Jó kutya" hangjelzést!
Mielıtt megkezdi a Nyakörv használatát, 2-3 napon át napi 10-15 percet fordítson arra, hogy segítse kutyájának
összekapcsolni a jutalmazást és a dicséretet a „Jó kutya" hangjelzéssel. Ehhez tegye a következıket:
1. Nyomja meg 2 másodpercre a Hangjelzés gombot!
2. Engedje fel a gombot, majd rögtön jutalmazza meg kutyáját szóbeli dicsérettel vagy egy kis jutalomfalattal. A
Variálja a jutalmazási módokat, nehogy kutyája hozzászokhasson az egyikhez. A kiképzésnek ezt a fázisát akkor
tekinthetjük befejezettnek, ha kutyája láthatóan számít a jutalmazásra, mikor meghallja a „Jó

Gyakran Ismétlıdı Kérdések
Az impulzusok kellemetlenek kutyájának, de teljesen ártalmatlanok. Az
elektromos tréningeszközök csak megfelelı használat és kiképzés mellett
hozzák meg a kívánt eredményt.
Milyen idıs kortól viselheti kutyám A rendszer csak 6 hónapnál idısebb kutyák esetében használható. Ha
a PetSafe® 350/900 m-es sorozatú kutyája sérült vagy mozgásában egyéb ok miatt korlátozott, a Nyakörv
Távirányítós nyakörveket?
használatát megelızıen vegye fel a kapcsolatot egy állatorvossal vagy egy
tapasztalt kutyakiképzıvel. Kutyájának képesnek kell lennie arra, hogy az
alap engedelmességi parancsokat (pl. „Ül" vagy „Marad") megtanulja.
Az impulzusok biztonságosak
kutyám számára?
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jutalmazás ne tartson tovább 3-5 másodpercnél.
3. Várjon pár percet, majd ismételje meg a hangjelzést és a jutalmazást.

Gyakran Ismétlıdı Kérdések
Ne kapcsoljon a Nyakörvhöz pórázt! A póráz használata esetén az érintkezı
pontok túl erısen nyomódhatnak kutyája nyakához. Kösse a pórázt egy
különálló, fémmentes Nyakörvhöz vagy kutyahámhoz, és gyızıdjön meg
róla, hogy az új nyakörv nem nyomja az érintkezı tüskéket.
Ha kutyám már engedelmeskedik a Valószín leg már nem. De idınként, megerısítés céljából, szükség lehet a
parancsoknak, továbbra is viselnie Nyakörv feltételére.
kell a Nyakörvet?
Igen, mindkét Nyakörv (350 és 900 m-es) vízálló.
A Nyakörv vízálló?
Használhatom a 350/900 m-es
Igen, a kétkutyás üzemmódhoz vásároljon egy Add-A-DOG® Nyakörvet.
sorozatú Távirányítós nyakörveket
egynél több kutyával is?
Használhatom a PetSafe® 350/900 Nem tanácsoljuk, hogy termékeinket használja, ha kutyája agresszív
m-es sorozatú Távirányítós
természető. Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az állatorvosával, vagy
nyakörveket agresszív kutya
egy tapasztalt kutyakiképzıvel ahhoz, hogy eldönthessék, hogy kutyája
esetében is?
agresszív-e.
Milyen hosszú folyamatos
A maximális, folyamatosan leadható impulzus hossza nyolc másodperc. Az
impulzust adhatok le?
ennél hosszabb impulzust a Távirányító megszakítja. Újabb impulzus
leadásához, fel kell engednie, majd újból meg kell nyomnia az Impulzus
gombot.
Mit tegyek, ha a kutyám nyaka
Ez az állapot akkor alakul ki, amikor az érintkezı tüskék kidörzsölik a b rt.
Függessze fel pár napra a Nyakörv használatát. Ha az állapot nem javul 48
kipirosodott és gyulladt?
órán belül, mutassa meg állatorvosnak. Amint a bırfelület meggyógyult,
tegye vissza a Nyakörvet és ellenırizze a kutya nyakát gyakrabban
Az impulzusok biztonságosak
Az impulzusok kellemetlenek kutyájának, de teljesen ártalmatlanok. Az
elektromos tréningeszközök csak megfelelı használat és kiképzés mellett
kutyám számára?
hozzák meg a kívánt eredményt.
Milyen idıs kortól viselheti kutyám A rendszer csak 6 hónapnál idısebb kutyák esetében használható. Ha
a PetSafe® 350/900 m-es sorozatú kutyája sérült vagy mozgásában egyéb ok miatt korlátozott, a Nyakörv
használatát megelızıen vegye fel a kapcsolatot egy állatorvossal vagy egy
Távirányítós nyakörveket?
tapasztalt kutyakiképzıvel. Kutyájának képesnek kell lennie arra, hogy az
alap engedelmességi parancsokat (pl. „Ül" vagy „Marad") megtanulja.
Kapcsolhatok pórázt a
Nyakörvhöz?
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Hibaelhárítás
A következı kérdésekre adott válaszok segítséget nyújtanak bármely, a rendszerrel kapcsolatban felmerül probléma
megoldásában. Ha itt nem talál
problémájára megoldást, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
Kutyám nem reagál, mikor a
Távirányítón megnyomok egy
gombot.

Ellenırizze, hogy a Nyakörv be van-e kapcsolva. Ha az elsı
használathoz képest a hatótávolság csökkenését tapasztalja,
ellenırizze a Nyakörv és a Távirányító akkumulátorának töltöttségét.
Ellenırizze a csomagban található Tesztlámpával, hogy a Nyakörv
leadja-e az impulzust. A részletekért olvassa el „A Tesztlámpa
használata" fejezetet.
Növelje az impulzus erısségét. További információért olvassa el a
„Találja meg kutyájának a legmegfelelıbb impulzusszintet" fejezetet.
Ellenırizze, hogy a Nyakörv érintkezı tüskéi megfelel en érintkeznek
a kutya b rével. További információért olvassa el a „A Nyakörv
felhelyezése a kutyára" fejezetet.
T

1
• Feltöltötte a Nyakörv akkumulátorát? Az elsı s alkalommal töltse a
Nyakörvet legalább 5 órán át. A késıbbi feltöltésekhez elég 3-4 óra.

A Nyakörvet nem lehet
bekapcsolni.

1
T
A Nyakörv nem reagál a
Távirányítóra.

• Ellenırizze, hogy a Nyakörv be van-e kapcsolva. További
információért olvassa el „A Nyakörv bekapcsolása" fejezetet.
• Az egykutyás üzemmód esetén olvassa el „A Távirányító és a
Nyakörv összehangolása" fejezetet.
• A kétkutyás üzemmód esetén nézze meg a beállításra vonatkozó
utasításokat a „Kétkutyás rendszer" fejezetben.

A Tesztlámpa használata
1. Kapcsolja be a Nyakörvet.
2. Tartsa a Tesztlámpa érintkezıit az
érintkezı tüskékhez.
3. Nyomja meg az Impulzus gombot a Távirányítón.
4. A tesztlámpa világítani fog. Megjegyzés: Magasabb
impulzusszinten a tesztlámpa fényesebben világít.
5. Kapcsolja ki a Nyakörvet.
A Tesztlámpát tegye el a következı teszteléshez.
Megjegyzés: Ha a tesztlámpa nem világít, töltse fel a
Nyakörvet, majd ismételje meg a tesztet. Ha a Tesztlámpa
még ekkor sem világít, lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.

Tartozékok
Amennyiben kiegészítı tartozékokat kíván vásárolni PetSafe® 350/900 m-es sorozatú Távirányítós nyakörvéhez,
vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
Megnevezés
350 m Add-A-Dog® Nyakörv
900 m Add-A-Dog® Nyakörv
Tartozékcsomag (hosszú érintkezı tüskék; csavarkulcs; porvédı gumifedél +
gumifedél rögzítı csavar)
Pótszíj, csavarok, csat, pánt
Gyorscsat a nyakörvhöz
Univerzális töltı adapter
Csuklópánt a Távirányítóhoz

Azonosító
PDT20-11977
PDT20-11979
RFA-380
RFA-382
RFA-381
RFA-395
RFA-189

— Fontos újrahasznosítási szabályok
Kérjük, az országában érvényes elektronikus hulladékra, felszerelésre vonatkozó szabályt tartsa tiszteletben. Ezt az
eszközt újra fel lehet használni. Ha nem használja tovább, kérjük, ne helyezze normál, városi hulladéklerakóba.
Kérjük, juttassa vissza oda, ahol vásárolta, azért hogy elhelyezhessük az újrahasznosító rendszerünkbe. Ha ez nem
lehetséges, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal további információkért.
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Megfelelés
Ez a berendezés megfelel az Európai Unió elektromágneses összeférhetıségrıl (EMC) és a kis feszültségrıl szóló
irányelvének. A Radio Systems® Corporation által jóvá nem hagyott, engedély nélküli változtatások vagy
módosítások megszeghetik az EU elıírásait, megszőnhet a felhasználó jogosultsága a berendezés használatára, és
érvénytelenné válik a jótállás.

Az akkumulátorok ártalmatlanítása
Egyes területeken az elhasználódott akkumulátorokat a háztartási hulladéktól
elkülönítve kell
erre vonatkozó
összegyőjteni; nézzen utána az akkumulátorok ártalmatlanítási módjának az
jogszabályokban.
A Távirányító egy újratölthetı, 7,4 V-os, 500 mAh kapacitású, Lítium-ion akkumulátorral mőködik.
V-os, 200 mAh
A PDT20-11939 és a PDT20-11977 (350 m-es) Nyakörvek egy újratölthetı, 3,7
kapacitású, lítium akkumulátorral mőködnek.
A PDT20-11946 és a PDT20-11979 (900 m-es) Nyakörvek egy újratölthetı, 3,7
V-os, 400 mAh
kapacitású, lítium akkumulátorral mőködnek.
Az elhasználódott eszközök ártalmatlanítására vonatkozóan kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
ahonnan tájékoztatást kap az eszköz megfelel ártalmatlanításának módjáról. Kérjük, ne dobja a terméket a háztartási
vagy a kommunális hulladék közé.
AZ ELİÍRÁSOKNAK NEM MEGFELELİ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATÁVAL ROBBANÁST
OKOZHAT.
GONDOSKODJON
AZ
ELHASZNÁLÓDOTT
AKKUMULÁTOROK
RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELELİ ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL.

Használati feltételek és a felelısség korlátozása
Használati feltételek
Jelen terméket azzal a feltétellel kínáljuk Önnek, ha Ön változtatás nélkül elfogadja a használati feltételeket és az itt
leírt feltételeket. Jelen termék használatával Ön elfogad minden kikötést, feltételt és figyelmeztetést.

Megfelelı használat
Ezt a terméket olyan kutyák számára fejlesztették ki, amelyek esetében kiképzésre van szükség. Lehetséges, hogy
az Ön kutyájának sajátos temperamentuma nem alkalmas ehhez a termékhez. Javasoljuk, hogy ne használja ezt a
terméket, ha kutyája 3,6 kg-nál könnyebb vagy kutyája agresszív természető. Ha nem biztos benne, hogy ez a
termék kutyája számára megfelelı-e, kérjük, kérje ki állatorvosa vagy egy okleveles kiképzı tanácsát.
A megfelelı használat fogalma alatt értendı, hogy Ön a termékkel együtt rendelkezésére bocsátott teljes használati
útmutatót és az abban foglalt speciális figyelmeztetéseket elolvasta és megértette.

Törvényellenes vagy tiltott használat
Ezt a terméket csakis kizárólag kutyák részére fejlesztették ki. Ez a kutyakiképzı eszköz nem arra való, hogy azzal
sérülést, kárt okozzanak, vagy az állatot provokálják. Amennyiben a terméket nem az elıírt módon használja,
megsérti vele az állami vagy helyi törvényeket.

Felelısség korlátozása
A Radio Systems Corporation semmi esetben sem felelıs semmilyen közvetlen, közvetett, fenyítı, véletlen vagy
egyéb speciális ok miatt elszenvedett kárért, vagy bármilyen olyan kárért, amely jelen termék használatán kívüli
vagy annak rendeltetésellenes felhasználása következtében keletkezett. A vásárló elfogadja, hogy vállal minden, a
termék használatából ered kockázatot és felelısséget.

A feltételek módosítása
A Radio Systems Corporation fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa azon feltételeket és
figyelmeztetéseket, amelyeket Ön a jelen termék megvásárlásával.

Az Ön PetSafe® partnere:

Molinári 91 Kft..
9228 Halászi, Damjanich utca 28.
Tel/Fax: 0096/210-233
Web: www.bewital.hu

Mobil: 0036-30/9473-646
Email: bewital@bewital.hu
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