
Pachetul conține
• 1x dispozitiv 
anti-lătrat (Baterie 
de 9V nu e inclusă)

Specificații
• Frecvența sunetului - 150 dB. 
• Lumina albă - 2800 mcd 
• Necesită baterie 9V – nu e inclusă!

INSTRUKCJA

Dispozitiv anti-lătrat

INSTRUCȚIUNI

Instrucțiuni de utilizare

INSTRUCȚIUNI

Dresajul câinilor

Puteți folosi dispozitivul pentru a face sunete scurte, ca codul 
Morse. De exemplu, apăsați butonul de 3 ori ( - - - ), asta poate 
însemna că câinele dvs. trebuie să nu mai latre. Prima dată îl 
puteți învăța să stea jos când aude o combinație anume. Redați 
combinația dorită pentru comanda așezat, spuneți-i să se așeze 
în o voce fericită și gesticulați cu mâna. Faceți asta până când e 
așezat și îi dați o recompensă. Faceți asta de câteva ori, după 
care puteți încerca fără gesturile mâinilor și apoi fără să îi spuneți 
să se așeze. Țelul e de a vă face câinele să se așeze doar la 
combinația de sunet. Data viitoare încercați același lucru pentru 
lătrat. Aveți răbdare și fiți bun.

Avertisment

• Aveți grijă când vă dresați câinele afară, asigurați-vă că nu sunt 
alți câini în preajmă pe care îi puteți deranja.
• Nu provocați câinele dvs. fără rost cu dispozitivul, deoarece nu 
veți obține rezultatele dorite.
• Nu puneți dispozitivul chiar lângă urechea câinelui dvs. îi poate 
irita.
• Nu folosiți lumina de dresaj, deoarece consumă multă baterie.

GARANȚIE

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi-
cată la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove-
nia, cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a 
produsului defect. Vă rugăm să ne trimiteți un email cu numărul 
comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni de 
la data facturii.

Dispozitivul are 2 opțiuni, o frecvență de sunet și o lumină albă. 
Sunetul este folosit mai ales la dresaj, pentru a convinge câinele să 
nu mai latre, să stea întins...lumina poate fi utilizată ca precauții dacă 
simțiți că se apropie un câine sau pisică de dvs. sau o lumină pentru 
a vedea când mergeți la plimbări cu câinele pe întuneric.  Pentru 
lumină, întoarceți butonul în poziția anterioară și apăsați butonul 
BEAM.

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

ЗА КОНТАКТ


