
VSEBINA PAKETA
• 1x naprava proti 
laježu (Baterija 9V 
ni vključena).

SPECIFIKACIJE

• Zvočna frekvenca - 150 dB. 
• Bela luč - 2800 mcd 
• Potrebna baterija 9V - ni vključena!

NAVODILA 

NAPRAVA PROTI LAJEŽU

NAVODILA 

NAVODILA ZA UPORABO

NAVODILA 

Treniranje psa

Z napravo lahko spuščate kratke zvoke ali pa držite za daljši 
zvok. Na primer, pritisnite jumbo 3x ( - - - ). to lahko pomeni da 
mora pes prenehati z laježem. Najprej ga poskusite naučiti na 
določeno kombinacijo ukaz sedu. Predvajajte kombinacijo, ki jo 
boste uporabljali za ukaz sedi, povejte mu z veselim tonom naj 
sede, ter mu nakažite z roko. To ponavljajte dokler ne bo znal 
sam, nato poskusite brez nakazovanja z roko, na koncu tudi brez 
govora. Cilj je, da se vaš pes vsede, ko sliši zvočno kombinacijo. 
Naslednjič poskusite na isti način za lajanje. Bodite potrpežljivi in 
prijazni.

Opozorila

• Bodite pozorni, ko psa trenirate na prostem, da ni drugih psov v 
bližini, da jih ne boste nehote dražili.
Ne dražite psa po nepotrebnem z napravo, saj tako ne boste 
dobili dobrih rezultatov, ko ga boste želeli trenirati. 
Ne dajajte naprave k svojim al k ušesom vašega psa, ko je 
vključena zvočna frekvenca.
Ne uporabljajte svetlobne za treniranje, porabi preveč baterije.

GARANCIJA

KONTAKT

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko 
uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenija, in zahtevate brezplačno zamenjavo ali 
vračilo vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam e-pošto s 
številko naročila in datumom nakupa. Izdelek ima rok uporabnos-
ti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

Naprava ima 2 funkciji, zvočna frekvenca je predvsem za treniranje 
psa, možnost luči pa lahko uporabite, če se vam in vašemu 
ljubljenčku nevarno približuje drug pes ali mačka ter jo zasvetlite, se 
bo ustrašila in odšla. Luč lahko uporabite tudi kot za osvetljevanje poti 
v večernih urah na sprehodu. Za svetlobo obrnite preklopno stikalo na 
prejšnjo stopnjo in pritisnite gumb BEAM.

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


