
Csomag tartalma
• 1x ugatásgátló 
készülék (a 9V-os 
akkumulátort nem 
tartalmazza)

Specifikációk
• Hangfrekvencia - 150 dB.
• Fehér fény - 2800 mcd
• 9 V-os akkumulátor szükséges - nem tartozék!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ugatásgátló eszköz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hogyan kell használni

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kutyakiképzés

A készülék segítségével rövid hangokat adhat ki, például 
morzéban. Például nyomja meg a gombot háromszor (- - -), ez 
azt jelentheti, hogy kutyájának abba kell hagynia az ugatást. 
Először talán megpróbálhatja megtanítani, hogy üljön le egy 
bizonyos kombinációra. Játsza le azt a kombinációt, amelyet a 
leüléshez használni szeretne, majd boldog hangon mondja is 
neki, hogy üljön le, és intsen a kezével is. Addig csinálja, amíg le 
nem ül, és jutalmazza meg érte. Párszor csinálja így, majd 
próbálja ki kézmozdulat nélkül, majd anélkül, hogy mondaná, 
hogy üljön. A cél az, hogy kutyája csak hangfrekvenciára leüljön. 
Legközelebb ugyanígy próbálkozzon ugatással is. Legyen 
türelmes és kedves.

Figyelmeztetések

• Legyen óvatos, amikor a kutyáját kint edzi, győződjön meg arról, 
hogy nincs más kutya körülötte, hogy ne zavarja őket.
• Ne provokálja feleslegesen kutyáját a készülékkel, különben 
nem éri el a kívánt eredményt.
• Ne tegye a készüléket közvetlenül a saját vagy a kutyája füle 
mellé, ez irritálható lehet.
• Ne használja a lámpát edzésre, mert az lemeríti az akkumulátort.

Garancia

ЗА КОНТАКТ

A garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes. A 
jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Slovenija cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék 
értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.
Küldjön nekünk egy e-mailt a megrendelés számával és a 
vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága a termék átvételétől 
számított 24 hónap.

Ennek az eszköznek kétféle opciója van, a hangfrekvencia és a fehér 
fény. A hangot többnyire edzésre használják, hogy a kutyák abbaha-
gyják az ugatást, leüljenek, lefeküdjenek... a fényt elővigyázatosság-
ból használhatja, ha úgy érzi, hogy egy veszélyes kutya vagy macska 
jön sétáltatásnál az ön és a kutyája felé, vagy mint fényforrás a 
sötétben való sétáltatáshoz. Világításhoz fordítsa a váltókapcsolót az 
előző fokozatra, és nyomja meg a BEAM gombot.sétát a kutyáddal a 
sötétben. Világításhoz fordítsa a váltókapcsolót az előző fokozatra, és 
nyomja meg a BEAM gombot.

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

ЗА КОНТАКТ


