
Комплктът съдържа
• 1 х устройство 
против кучешки 
лай

Спецификации
• Честота на звука - 150 децибела
• Бяла светлина - 2800 mcd
• Работи с 9 V - не е включена в комплекта

ИНСТРУКЦИИ

Устройство срещу кучешки лай

ИНСТРУКЦИИ

Как да се използва

ИНСТРУКЦИИ

Тренировка на кучето

Можете да използвате устройството, за да правите кратки 
звукове като моржова азбука. Например, натиснете бутона 
три пъти (…), това може да означава, че кучето ви трябва 
да спре да лае. Като за начало можете да го научите да 
сяда на определена комбинация.
Направете комбинация, която да използвате за сядане на 
кучето, като му кажете “Седни” с щастлив глас и му 
покажете с жест на ръката. Повторете го докато седни, 
като разбира се му дайте награда. Повторете го няколко 
пъти, след това опитайте без жеста на ръката и без гласова 
команда. Целта е да научите вашето куче да сяда, 
посредством използването на звука от устройството.След 
това използвайте по същия начин за лаенето. Бъдете 
търпеливи и мили.

Предупреждения

• Бъдете внимателни, когато тренирате кучето си навън,•  
уверете се,че няма други кучета наоколо, които да го 
разсейват.
• Не използвайте устройството без причина, иначе няма да 
получите необходимите резултати.
• Не поставайте устройството в близост до вашето или ухото 
на кучето, тъй като може да причини раздразнение.
• Не използвахте светлинната функция за тренировки, 
защото изтощава батерията по-бързо.

ГАРАНЦИЯ

ЗА КОНТАКТ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и 
може да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji 
Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен 
продукт се заменя с нов напълно безплатно или се 
възстановява сумата за покупка на продукта. Моля, 
изпратете ни е-mail с номер и дата на поръчка. Срокът на 
гаранцията изтича 24 месеца след датата на покупка на 
продукта.

Устройството има 2 опции, звукова и светлинна функция. 
Звукът най-вече се използва за дресиране и тренировки, за да 
се научат да спрат да лаят или да изпълняват команди седни, 
легни и тн. Светлината можете да използвате като предпазна 
мярка ако усещате,че идва опасно куче или котка насреща на 
вас и вашето куче, или просто за осветяване на пътя по време 
на разходка по тъмно. За светлина, завъртете бутона за 
включване към предходното ниво и натиснете бутона BEAM. 

E-mail:  support@d4web.eu  
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija 

ЗА КОНТАКТ


