
HASZNÁLATI UTASÍTÁS: 

ELEKTROMOS KUTYAKIKÉPZŐ NYAKÖRV TÁVIRÁNYÍTÓVAL (REZGÉSSEL ÉS STATIKUS ELEKTROMOS 

IMPULZUSSAL) AG26 MODELL 

1. Használat előkészítése 

 Ellenőrizze a távirányítóban lévő elemeket, majd kapcsolja be a készüléket. 

 Hangolja a távirányító és a vevőegység hullámait. Miután behelyezte az elemeket a 

vevőegységbe, azonnal nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító rezgésgombját, és vigye 

közel a vevőegység gumifülkéjéhez. A vevőegység ekkor kétszer rezegni fog. Ez összehangolja 

a távirányítót és a vevőt, és az egész készülék megfelelően működik. 

 Ha az elemek behelyezése után a vevőegység elkezd rezegni anélkül, hogy bármilyen gombot 

megnyomna, vegye ki az elemeket több mint 10 másodpercig, majd térjen vissza a 2. 

lépéshez 

 Ellenőrizze a távirányítót: nyomja meg egyenként a távirányító gombjait, minden alkalommal 

a jelzőlámpa kigyullad. Ha a fény halvány vagy nem világít, kérjük, cserélje ki az elemeket. 

 Vevő ellenőrzése: Mozgás hatására (pl. rázás után) a vevő bekapcsol. Automatikusan 

készenléti üzemmódba kerül. 3-5 percig tartó pihentetéssel automatikusan kikapcsol. 

 Helyezze a vevőt a nyakörvpántra. Győződjön meg róla, hogy a gallér hossza tökéletesen 

illeszkedik az állat nyakára. A gallér nem lehet túl laza vagy túl szoros az elektróda impulzusok 

miatt. A vevőegységen (az elektródák nem érhetnek közvetlenül az állat bőréhez). 

 Nyomja meg a távirányító rezgés gombját, és ellenőrizze, hogy a vevőegység hogyan rezeg. 

Körülbelül 3 másodperc múlva egy gyenge statikus elektromos impulzus fog kibocsátásra 

kerülni. Fokozatosan növekszik, amíg 9 másodperc után le nem jár. 

 Nyomja meg az elektromos impulzus gombot a távirányítón, és a LED feloldja azt a vevő 

alján. Ez egy tesztdiódával ellenőrizhető amely a készletben található. 

 Nyomja meg a sípoló gombot a távirányítón, és egy emlékeztető sípszó fog megszólalni. 

 Nyomja meg az izzó szimbólummal ellátott világítás gombot, és a távirányítóban lévő LED-

lámpa világítani fog. 

 

2. A készülék használata 

 A készülék be- és kikapcsolásához használja a távirányító oldalán található ON/OFF gombot.  

 Oldja ki a csatot, és tegye a nyakörvet a kutyára. Győződjön meg arról, hogy a gallér hossza 

tökéletesen illeszkedik az állat nyakához. A gallér nem lehet túl szoros, hogy az elektródák 

nem érjenek közvetlenül az állat bőréhez 

 A háziállat először kényelmetlenül fogja érezni magát, és nem szabad használni, amíg a 

háziállat hozzá nem szokik a nyakörv viseléséhez. 

 Amikor a rezgés funkciót használjuk, az állat először 3 másodpercig érzi a rezgést. Akkor egy 

gyenge statikus elektromos impulzus indul el, amely fokozatosan felerősödik. Így a kutya 

idővel elkezdi társítani a rezgést az elektromos impulzushoz. 

 Az elektromos impulzusokat az állatok nem megfelelő viselkedésének elfojtására használják, 

és csak vészhelyzetben szabad alkalmazni. Egyszeri megnyomás után az impulzus 3 



másodperc múlva automatikusan megszűnik. Ha szükséges, engedje fel a gombot, és nyomja 

meg újra. 

 A fokozatos kiképzés lehetővé teszi, hogy az állat az átvitt impulzusokat és rezgéseket a 

következőkkel társítsa: a kívánt vagy nem kívánt viselkedés. 

 Mielőtt áttérnénk a közvetlen elektromos impulzusok használatára, javasoljuk, hogy 

használjunk rezgő gombot. Idővel a kutya elkezdi társítani a rezgést az elektromos impulzus, 

ami a rezgés önmagában elég ahhoz, hogy hatékonyan megállítsa az állat nem megfelelő 

viselkedését, és korlátozhatja az elektromos impulzusok használatát egészen addig a pontig, 

hogy teljesen elhagyhatja őket. 

 Ahhoz, hogy a képzés hatékony legyen, a helyes teljesítményért jutalmat kell alkalmazni. 

 A zseblámpát a képzés során konkrét jelzések adására lehet használni. 

 A sípoló gomb az állat hívására szolgál. 

 Ha nem használja a készüléket, vegye le a nyakörvet a kutyáról, és helyezze a vevőegységet 

csendes, ütésmentes helyen az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. 

 Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a nyakörvet. 

3. Hogyan cserélje ki az elemeket 

 Vevőkészülék: távolítsa el a vevőkészülék alján lévő fedelet. Vegye ki a használt elemeket. 

(AAA / 1,5V) és helyezzen be újakat, ügyelve a +/- polaritás betartására. Ismét szerelje vissza 

a fedelet. 

 Az elem a távirányító hátuljának alján található. a távirányító hátoldalán. Húzza a fedelet a 

nyíl irányába. Tegye vissza az elemet, és zárja be ismét a fedelet. a borítón. 

 A készülékben használt elemek a üzletben kaphatók. Megvásárolhatja őket a 

szupermarketekben és bevásárlóközpontokban. Kérjük, figyeljen a helyes elemfajtára. 

4. Megjegyzés 

A távirányító hatótávolsága akkor a legjobb, ha a távirányító és a vevőkészülék között nincsenek 

akadályok. Ha hatótávolságon belül vannak akadályok a távvezérlő és a vevőkészülék között, ezek 

befolyásolhatják a készülék hatótávolságát. 

A nyakörv kiképzési célokat szolgál. Csak szisztematikus kiképzéssel lehet megtanítani az állatot a 

megfelelő parancsok végrehajtására. A legjobb eredményeket akkor érhetjük el, ha az edzéseket jól 

beosztjuk. 

A távirányítós kutyakiképző nyakörv jelenleg a leghatékonyabb innovatív eszköz, amelyet a 

professzionális kiképzéshez használnak. Rendeltetésszerűen használják, és a használati utasítás 

biztosítja a biztonságos és hatékony képzést. 

Ne nedvesítse be a távirányítót és a nyakörvet. 

 5. A vevőegység és a távirányító hangolása 

 Győződjön meg arról, hogy az elem megfelelően van-e behelyezve a távirányítóba (a fóliát 

eltávolítva). Kapcsolja be a készüléket a távirányító oldalán található ON/OFF gombbal. 

 Helyezze be az első AAA elemet a vevőegységbe. A második AAA elem behelyezésekor 

azonnal nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón a rezgés gombot vagy az elektromos 



impulzus gombot (ne feledje, hogy ezzel egyidejűleg húzza ki és irányítsa a távirányító 

antennáját a nyakörvre). A vevőegység ekkor párosodik a nyakörvvel, és kétszer rezegtetni 

fogja a távirányítót, jelezve, hogy a vevőegység ráhangolódott, és az egész készülék 

megfelelően működik. 

 Ha az elemek behelyezése után a vevőegység bármelyik gombot magától rezegni kezd, 

anélkül, hogy megnyomná, vegye ki az elemeket, várjon 10 másodpercet, és térjen vissza a 2. 

lépésre. 

 Győződjön meg róla, hogy a vevőegység elemfedele biztonságosan a helyén van. Minden 

sarkát pontosan nyomja le. 

 Csatlakoztassa a vevőegységet a nyakörvpánthoz. 

Az impulzus aktivitás ellenőrzése 

A vevő által kibocsátott statikus elektromos impulzus szabad szemmel nem látható. Az impulzusok 

vizsgálatának 2 módja van: 

- A készletben található tesztdióda használatával. Érintse a diódát a vevőkészüléken lévő két 

fedett gumielektróda burkolathoz, és nyomja meg az elektromos impulzusjelet a 

távirányítón. A LED világítani fog. A diódát csak a pép működésének tesztelésére ajánlott 

használni. 

- Az ujjaiddal. Helyezze az ujját a vevőegység két gumírozott elektródájára, és nyomja meg a 

elektromos impulzus szimbólumot a távirányítón. Elektromos impulzust fog érezni. 

 

A készülék jellemzői 

1. Az erős statikus elektromos impulzus áthalad a kutyaszőrön vagy a 6 mm vastag anyagon. A 

megfelelő működéshez nem szükséges, hogy az elektródák közvetlenül az állat bőréhez 

érjenek, így a készülék használata biztonságos. 

2. A statikus elektromos impulzus lehetővé teszi a viselkedési hiányosságok egyszerű és gyors 

korrekcióját a kutyánál. 

3. Használja a rezgésjelző gombot, hogy összekösse a későbbi elektromos impulzussal. Így csak 

a rezgés szükséges a rossz viselkedés kijavításához, hogy hatékony legyen.  

4. A rezgés és az elektromos impulzus funkciók automatikus leállítási lehetőséggel 

rendelkeznek, hogy a háziállatot ne zavarja folyton. 

5. A beépített mozgásérzékelővel a vevőegység automatikusan be- és kikapcsol. 

6. A nyakörv vízálló. 

7. Az egyetlen korlátozás a nyakörv kerülete, nem pedig a kutya súlya. A kutyának meg kell 

tanulnia és reagálnia kell az impulzusokra - az elektromos impulzus célja, hogy figyelmeztesse 

a kutyát arra, hogy mit nem szabadna tennie. 

 

A nyakörv és a vevőegység 

 Méretek: 43 x 68 x 38 mm 

 Súly: 110 g elemekkel 



 Nyakörv beállítása 20 és 50 cm között 

 Tápegység: 2 x 1,5V AAA - mellékelve 

 Ütésálló 

Távvezérlés: 

 Méretek: 120 x 25 x 45 mm 

 Súly: 110 g akkumulátorral 

 Tápegység: 1 x 9V - mellékelve 

 Beépített LED lámpa 

 Hang funkció 


