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Használati útmutató 

998D kutyaidomító nyakörv LCD kijelzővel és 300 méteres hatótávolsággal 

 

 

 

 

 

Jellemzők: 

- 100 vibrációs szint 

- 100 statikus szint (választható) 

- Szint a Fel/Le gombbal választható 

- A rendszer 1 vagy 2 vevővel használható 

- Frekvencia: 433.825MHz 

- Adó egység: 2x4LR44/6V 

- Vevő egység: 2XAAA/1.5V 

1. Antenna 

2. LED fény 

3. Jelző fény 

4. LCD kijelző 

 1-100 szint 

 Sokkoló funkció 

Vibrációs funkció 

Sípoló funkció 

 1-es csatorna 

 2-es csatorna 

 Akkumulátor merül 

5. Fel/Le gomb 

6. LED fény gomb 

7. Csatorna gomb 

8. Indítás gomb 

9. Funkció gomb 
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Energia megtakarítás: 

1. Kapcsolja ki a vevőt, ha 4 percen túl használaton kívül van 

2. Bármilyen mozgás aktiválja a vevőt készenléti állapotba 

3. Az adó készenléti állapotra kapcsol 20 másodperces inaktivitás után, 2 perc után pedig 

kikapcsol 

4. Amikor nem használja az adó és/vagy a vevő egységet, vegye ki az elemeket 

 

Az adó egység használata: 

 

- Az elemek behelyezéséhez vegye le az adó egység hátsó fedőlapját, úgy, hogy lefelé 

csúsztatja 

- Helyezze be az elemeket (2 x 4LR44/6V) a polaritásnak megfelelően 

- Ekkor az adó egység automatikusan bekapcsol 

- A középső funkció gombbal tud a funkciók között lépkedni, ez látható a kijelzőn is 

- Az egység jobb oldalán a Fel/Le gombbal tudja a funkciók erősségét szabályozni 

- Az ½ gombbal tud a csatornák között váltani, aszerint, hogy az 1-es, vagy 2-es vevőt 

kívánja irányítani 

- Készenléti állapotban nyomja meg bármelyik gombot (kivéve LED fény gomb) és a 

készülék újra indul 

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a középső „Mode” gombot, amíg ki 

nem kapcsol az egység 
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A vevő egység használata: 

- Helyezze be az elemeket 

- Ehhez távolítsa el a hátsó fedőlapot és a polaritásnak megfelelően tegye be az 

egységbe az elemeket (AAA/1.5V) 

- Ekkor a vevő sípolással jelez 

- Az adó egységen válassza ki az 1-es vagy 2-es csatornát a csatorna gomb 

megnyomásával 

- Majd nyomja meg a az Indítás gombot („Y” jelű) hosszan, ezzel összehangolja az adót 

és a vevőt 

- Helyezze vissza a vevő hátsó fedőlapját, majd csavarozza rá a fém végeket 

 

Hogyan ellenőrizze, hogy a sokkoló működik: 

- Válassza ki az adó egységen a sokkoló funkciót (látja a kijelzőn), majd nyomja meg az 

indítás gombot (a LED felvillan) 

- Válasszon ki a jobb oldali erősség szabályozóval egy alacsony számot (látja a 

kijelzőn), majd helyezze az ujját a vevő egység fém végére, majd nyomja meg az 

indítás gombot 

 

Megjegyzések: 

1. Az elemek élettartama függ a használattól. Az adó egység kijelzőjén mindig figyelje a 

töltöttségi állapotot 

2. A megjelölt hatótávolság akkor érvényes, amikor egyenes vonalban, az adó és a vevő 

egység között nincsen semmilyen akadály. Minden más esetben az aktuális 

hatótávolság változhat 

3. Ez a termék kutyák idomítására szolgál. Ennek segítségével az eb megérti gazdája 

utasítását, figyelmeztetését. Eredményes idomítás után magától is végrehajtja az 

utasítást 

4. Az idomításnak, rövidnek és határozottnak kell lennie, kb. 10-15 perc hosszúságú 

alkalmanként 

5. Jelenleg ez a legérzékenyebb és legbiztonságosabb idomító készülék. Kérjük, kövesse 

a használati utasításokat ahhoz, hogy hatékonyan, sérülések nélkül tudja idomítani 

kutyáját 
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Javaslatok a gyors eredmények érdekében az idomító használatához: 

1. Kondicionálja a kutyáját a nyakörv használatára úgy, hogy akkor is ráadja, amikor jól 

érzi magát, játszik, ahelyett, hogy csak akkor adná rá, amikor célzottan idomítani 

szeretné. 

2. Az idomítás ideje alatt kutyáját tartsa távol más állatoktól, emberektől és használjon 

pórázt. 

3. Mindig a kutyájához mért lehető legkisebb erősségi fokozatot használja. Kezdje a 

legkisebb fokozaton, majd amikor a kutya nem mutat semmilyen reakciót (fej 

fordítása, fülek hegyezése stb.) emelje a szintet. Amikor a kutyája vonyít, vagy riadt, 

akkor túl magas neki a fokozat. 

4. Soha ne használja arra az idomítót, hogy kiűzzön vagy korrigáljon bármilyen 

agresszív viselkedést. Ez ugyanis ez fokozottabb agressziót szül. Ilyen esetekre 

keressen fel egy profi trénert, kutyaiskolát 

5. Kutyája számára ismeretlen parancsok megerősítésére ne használja a nyakörvet. 

Kezdje azzal, hogy megérteti vele. Amikor a kutyája zavart, segítsen neki, vezesse 

pórázon, dicsérje meg. Amikor már befogadta a parancsot kritikus lehet, ha nem 

közvetít érzelmeket. Mindig szükséges a közvetlen megerősítés, reakció, amiből 

kutyája látja, hogy helyes, amit tesz 

6. Egy új helyen, környezetben történő idomítás összezavarhatja a kutyát. Ekkor 

növelheti a stimuláció szintjét a helyzettől és a feladattól függően. Fontos, hogy 

mindig használjon pórázt, amikor új környezetben vannak 

 

 

Fontos, hogy mindig figyelje kutyája reakcióját. Ha zavart, függessze fel a folyamatot és 

játsszon vele, nyugtassa meg. 


