
 

 

Elektromos nyakörv használati utasítás 

 
 

Vegye ki az elemeket a csomagolásból. Először távolítsa el a TÁVIRÁNYÍTÓ hátlapját és helyezze be a két 

kisméretű elemet gondosan figyelve a megfelelő polaritásra. 

Ezek után pattintsa le a NYAKÖRV előlapját, és helyezze be a két darab AAA típusú elemet, majd zárja vissza a 

fedelet. 

A távirányítón az  Y jelet 10 másodpercig nyomva aktiválja a készüléket. Ha nem sikerült, aktiválnia a 

készüléket vegye ki az elemeket, és kezdje a folyamatot újra. 

Ha a folyamatot felcseréli, a nyakörv nem találja meg a távirányító jelfrekvenciáját! 

 

Az MODE gombbal kiválasztja a szimbólum szerinti rezgés, csipogás, vagy elektromos sokk funkciót. Az aktív 

funkció szimbóluma megjelenik a kijelzőn. A távirányító oldalán lévő gombokkal funkciónként be tudja állítani 

a jelzés, rezgés, áramütés erejét 1-és 100 között. Az ön által beállított értéket a készülék funkciónként külön 

megjegyzi. A távirányító felső gombja a led lámpát aktiválja. 

 

A készülékhez tartozó kis gömbfejű csavarok a zárófedél biztosító csavarjai és egyben a kontaktust jelentik az 

állat testével. Az állat tömegének és szőrzetének megfelelő gombot csavarozzon a készülékre. 

Amennyiben nem használja a készüléket, az automatikusan néhány perc múlva standby állapotra vált. Úgy tudja 

újra aktív állapotba hozni a távirányítót, ha a lámpa kapcsolón kívül bármelyik másik nyomógombot hosszan 

nyomja. 

 

A hosszantartó működés érdekében célszerű használat után a két darab AAA típusú elemet a nyakörvből kivenni. 

 

A készülék vízi uránkeresésre nem használható!  
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