
Obsah balenia
• 1x zariadenie 
proti štekaniu 
(batéria 9 V nie je 
súčasťou balenia)

Technické údaje
• Frekvencia zvuku - 150 dB.
• Biele svetlo - 2 800 mcd
• Potrebná 9V batéria - nie je súčasťou balenia!

INŠTRUKCIE

Zariadenie proti štekaniu

INŠTRUKCIE

Ako použiť

INŠTRUKCIE

Výcvik psov

Pomocou zariadenia môžete vydávať krátke zvuky, napríklad v 
morzeovke. Napríklad stlačte tlačidlo trikrát (- - -), čo môže 
znamenať, že váš pes musí prestať štekať. Najprv ho možno 
skúste naučiť sedieť pri určitej kombinácii. Zahrajte si 
kombináciu, ktorú chcete pre povel použiť, posaďte sa, povedzte 
mu, aby si sadol šťastným hlasom a gestom ruky. Robte to, kým 
sa nezasadne, a odmeňte ho pochúťkou. Urobte to tak 
niekoľkokrát, potom to skúste bez gestikulácie rukou a potom 
bez toho, aby ste mu povedali, aby si sadol. Cieľom je dosiahnuť, 
aby váš pes sedel iba so zvukovou frekvenciou. Nabudúce to 
vyskúšajte rovnako so štekaním. Buďte trpezliví a láskaví.

Upozornenie

• Keď cvičíte svojho psa vonku, buďte opatrní, uistite sa, že 
okolo vás nie sú žiadne ďalšie psy, aby ste ich neobťažovali.
• Týmto prístrojom zbytočne neprovokujte svojho psa, inak nedo-
siahnete požadované výsledky.
• Nedávajte zariadenie priamo k uchu svojich psov, mohlo by ich 
to podráždiť.
• Nepoužívajte svetlo na tréning, pretože príliš vybíja batériu.

Záruka

Kontakt

Záruka platí 24 mesiacov od nákupu. Záruku môžete uplatniť na 
adrese D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Slovenija, kde môžete požiadať o bezplatnú výmenu alebo vráte-
nie hodnoty nevhodného produktu.
Zašlite nám e-mail s číslom objednávky a dátumom nákupu. 
Produkt má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu prijatia produktu.

Toto zariadenie má 2 možnosti, zvukovú frekvenciu a biele svetlo. 
Zvuk sa väčšinou používa na tréning, aby psy prestali štekať, povel 
sedieť, ležať ... svetlo je možné preventívne použiť, ak máte pocit, že 
k vám a vášmu psovi prichádza nebezpečný pes alebo mačka, alebo 
ako svetlo, abyste videli na prechádzke so psom v tme. Pre svetlo 
otočte prepínačom do polohy predošlého stupňa a stlačte tlačidlo 
BEAM.

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

ЗА КОНТАКТ


