
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• 1x Συσκευή κατά 
του γαβγίσματος 
(Δεν 
περιλαμβάνεται η 
μπαταρία 9V)

Προδιαγραφές
• Συχνότητα ήχου - 150 dB.
• Λευκό φως - 2800 mcd
• Απαιτείται μπαταρία 9V - δεν περιλαμβάνεται!

ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευή κατά του γαβγίσματος

ΟΔΗΓΙΕΣ

Τρόπος χρήσης

ΟΔΗΓΙΕΣ

Εκπαίδευση σκύλου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να κάνετε 
σύντομους ήχους, όπως στον κώδικα μορς. Για παράδειγμα, 
πατήστε το κουμπί 3 φορές (- - -), αυτό μπορεί να σημαίνει 
ότι το σκυλί σας πρέπει να σταματήσει να γαβγίζει. Πρώτα 
ίσως να προσπαθήσετε να το διδάξετε να κάθεται με έναν 
συγκεκριμένο συνδυασμό. Παίξτε τον συνδυασμό που 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εντολή να καθίσει, πείτε 
του να καθίσει με χαρούμενη φωνή και με χειρονομία. 
Κάντε το μέχρι να καθίσει και ανταμείψτε το με μια 
λιχουδιά. Κάντε το έτσι μερικές φορές, δοκιμάστε το χωρίς 
χειρονομία και μετά χωρίς να του πείτε να καθίσει. Ο 
στόχος είναι να κάνετε το σκυλί σας να κάθεται μόνο με τη 
συχνότητα του ήχου. Την επόμενη φορά δοκιμάστε το με 
τον ίδιο τρόπο για το γάβγισμα. Να είστε υπομονετικοί και 
ευγενικοί.

Προειδοποιήσεις
• Να είστε προσεκτικοί όταν εκπαιδεύετε το σκυλί σας έξω, 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα σκυλιά γύρω σας, ώστε 
να μην τα ενοχλείτε.
• Μην προκαλείτε άσκοπα το σκυλί σας με τη συσκευή, 
διαφορετικά δεν θα έχετε τα αποτελέσματα που θέλετε.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς δίπλα στο αυτί το 
δικό σας ή του σκυλιού σας, μπορεί να ενοχλήσει εσάς ή 
εκείνο.
• Μη χρησιμοποιείτε το φως για εκπαίδευση, εξαντλεί 
υπερβολικά την μπαταρία.

Εγγύηση

Επικοινωνία

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. 
Μπορείτε να διεκδικήσετε την εγγύηση από την D4 WEB 
d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία, ζητώντας 
δωρεάν αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων της αξίας 
του ακατάλληλου προϊόντος.
Στείλτε μας ένα e-mail με τον αριθμό παραγγελίας και την 
ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες 
από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

Αυτή η συσκευή διαθέτει 2 επιλογές, μία συχνότητα ήχου και 
ένα λευκό φως. Ο ήχος χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον για 
εκπαίδευση, για να κάνει τα σκυλιά να σταματούν να γαβγίζουν, 
να κάθονται, να ξαπλώνουν... Το φως μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως προφύλαξη εάν αισθάνεστε ότι υπάρχει ένα επικίνδυνο σκυλί 
ή γάτα που έρχεται προς εσάς και το σκυλί σας, ή ως φως για να 
δείτε στο σκοτάδι σε μια βόλτα με το σκυλί σας. Για το φως, 
γυρίστε τον διακόπτη στην προηγούμενη θέση και πατήστε το 
κουμπί BEAM.

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

ЗА КОНТАКТ


