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Kutyaugatás elleni ultrahangos védelem 
 
Rend. sz.: 71 00 03 ° 
Rendeltetésszerű használat 
A kutyaugatás elleni ultrahangos védőkészülék a kutyák elkergetésére szolgál.  A készülék felismeri a kutyaugatást, és ennek 
hatására hangjelet vagy ultrahangos jelet bocsát ki, a kutya vagy kutyák eltávolítására.  
Az ultrahangos kutyaugatás elleni védőkészülék két üzemmódban működik: ultrahangot bocsát ki, ami a kutyának kellemetlen, 
vagy hangjelet ad  ki (max. 120 dB-ig). 
Az akusztikus illetve ultrahangos működésű kutya-riasztó készüléket a kutyaugatás aktiválja, de ezen kívül kézzel is 
bekapcsolható, a mellékelt távirányítóval  (max. hatótáv 25 m). 
A kutyaugatás elleni ultrahangos védőkészülék tápellátását a vele szállított 9 V/DC dugaszadapter szolgáltatja. Rövididejű 
feszültségellátás céljából áramszünet esetére a készülékbe betehető egy 9 V-os elem.  A mellékelt rádiójel vezérlésű 
távirányító feszültségét egy 12 V-os 23A gombelem biztosítja.  
A szállításban található még egy átlátszó, időjárás elleni védőborító is.  Ez a védőborító lehetővé teszi a kutyaugatás elleni 
védőkészülék működtetését kültéren is.  
Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági és kezelési előírásait. 
Nemcsak a készülék védelmét szolgálják, hanem elsősorban saját egészsége védelmét.  
Olvassa el ezért a teljes használati útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket. 
A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírásoknak.  Az összes előforduló cégnév és termékmegnevezés a 
mindenkori tulajdonos márkaneve. 
Minden jog fenntartva. 
 
Jelmagyarázat 

A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés. 
 
A háromszögbe  foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, üzemelése vagy működtetése közben fellépő rendkívüli 
veszélyekre figyelmeztet 
 
A kéz szimbólum speciális tippekre és kezelési utasításokra utal. 
 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében keletkeztek, a 
szavatosság/garancia érvényét veszti.  Következményi károkért felelősséget nem vállalunk! 
A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi- vagy személyi 
károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia. 
 
 
• A beépített "hangszórók" (1) max. 120 dB hangszintet produkálnak.  Ne tartsa a hangszórót a hallójárat 

közelébe. Ez halláskárosodáshoz vezethet. 
• Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. 
• Ne használja a készüléket kórházban, vagy más egészségügyi intézményben. Annak ellenére, hogy a készülék viszonylag 
gyenge rádiójelet bocsát ki, ezeken a helyeken az életfenntartó készülékekben működési zavart idézhet elő. Ugyanez 
vonatkozik esetleg más területekre is. 
• A kutyaugatás elleni ultrahangos védőkészülék rövid ideig (pl.  áramszünet esetén) 1 db 9V-os elemmel, vagy tartósan a vele 
szállított 9 V/DC dugasztápegységgel működtethető.  A mellékelt távirányító feszültségét egy 12 V-os 23A gombelem 
biztosítja.  
• A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni.  
• A szállításban található még egy átlátszó, időjárás elleni védőborító is.  Ez a védőborító lehetővé teszi a kutyaugatás elleni 
védőkészülék működtetését kültéren is.  
• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtéskövetkeztében is megsérülhet. 
 
 
 

Tudnivalók az elemekhez 
• Elemek nem valók gyerekek kezébe. 
• Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polaritásra (pozitív/+ és negatív/-). 
• Ne hagyja szabadon heverni az elemeket, mert fennáll a veszélye annak, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik. 
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. 
• Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marást okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.       
• Ne zárja rövidre, ne szedje szét és ne dobja tűzbe az elemeket. Robbanásveszély! 
• A hagyományos elemeket nem szabad feltölteni.           Robbanásveszély! Csak újratölthető  akkukat töltsön fel, és 
használjon megfelelő töltőkészüléket.  
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket  (pl. tárolásnál), vegye ki az elemeket, akkukat. Túlöregedésnél fennáll a 
veszély, hogy az elemek/akkuk kifolynak, ami károsítja a terméket, ezen kívül elvész a garancia/jótállás! 
• A környezetkímélő eltávolításról olvassa el az "Ártalmatlanítás" c. fejezetet.  
 
A termék leírása 

 
1) Hangszóró (akusztikus   6)  Furatok a falra való felakasztáshoz 
jelzés)      7) Állapotjelző LED (Audio) 
2) Érzékenység szabályozó   8) Állapotjelző LED (ultrahang) 
3) Frekvencia átkapcsoló   9) Elemtartó rekesz 
4) Érzékelő  10) Kihajtható állító lábak 
5) Hangátalakító - (jelzés     11) Csatlakozó feszültség-             ultrahanggal)       ellátáshoz 
(9V/DC) 
 

Üzembe helyezés 
• Nyissa fel az "elemtartót" (9) és csatlakoztasson helyes pólusokkal egy 9 V-os elemet.  
• Gondosan zárja vissza az elemtartó rekeszt. 
• Nyissa ki a mellékelt távirányítót, amennyiben a 12 V-os (23A típusú) elem még nincs behelyezve. Ehhez csavarozza ki a 
három csavart.  
• Tegyen be a pólusokra ügyelve egy 12 V-os (23A) elemet az elemtartóba.  
• Zárja vissza a távirányító házát, úgy, hogy a két felet óvatosan összeilleszti, és a házon lévő csavarokat ismét beteszi és 
meghúzza.  
• Dugja be a vele szállított dugasztápegység kisfeszültségű dugóját a készülék csatlakozó hüvelyébe (11).  
• Válassza ki a kívánt üzemmódot, azaz a kívánt frekvenciát a "frekvencia átkapcsolóval" (2). 
• Válassza ki a kívánt érzékenységet az "érzékenység szabályozóval" (3) (OFF = a termék deaktiválva van, azaz ki van 
kapcsolva). 
• Dugja be a dugasztápegységet egy alkalmas 230V/50 Hz-es hálózati dugaszoló aljzatba.  
 

Másik rögzítési módként a kutyaugatás elleni ultrahangos védő készülék falra is szerelhető.  

Ehhez a készüléken furatok találhatók (6) a falra való felakasztáshoz.  A szállításhoz még egy 

hosszabbító kábel is mellékelve van.  A kábel hossza  kb. 21 m.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Elemcsere a távirányítón 
Ha a távirányító hatótávolsága csökken, vagy az állapotjelző LED a távirányítón gombnyomásra nem világít, az elemet ki kell 
cserélni.  
Az elem cseréjét a következőképpen végezze: 
• Nyissa ki a mellékelt távirányítót, amennyiben a 12 V-os (23A típusú) elem még nincs behelyezve. Ehhez csavarozza ki a 
három csavart.  
• Vegye ki az elhasznált 12 V-os (23A típusú) elemet.  
• Tegyen be a pólusokra ügyelve egy 12 V-os (23A) elemet az elemtartóba.  
• Zárja vissza a távirányító házát, úgy, hogy a két felet óvatosan összeilleszti, és a házon lévő csavarokat ismét beteszi és 
meghúzza.  
 
Elemcsere a kutyaugatás elleni ultrahangos védőkészüléken.  

Rövididejű feszültségellátás céljából áramszünet esetére a készülékben lehetőség van egy 9 V-os elem 
csatlakoztatására. 
 

Az elem cseréjét a következőképpen végezze: 
• Nyissa ki az elemtartó rekeszt (9) a kutyaugatás elleni ultrahangos védőkészülék hátoldalán 
úgy, hogy leveszi az elemtartó fedelét.  
• Vegye ki a kimerült 9 V-os elemet.  
• Csatlakoztasson a helyes pólusokra ügyelve egy új 9 V-os elemet, és tegye be azt az elemtartóba.  
• Gondosan zárja vissza az elemtartó rekeszt. 
 
Karbantartás és tisztítás 
A termék az alkalmankénti tisztítási munkálatok kivételével karbantartást nem igényel. 
A termék tisztításához elég egy száraz, puha és nem szálazó ruha. Ne használjon agresszív tisztítószereket, ezek a ház 
elszíneződését okozhatják. A port egyszerűen csak egy tiszta, puha ecsettel és porszívóval távolíthatja el. 
 
Selejtezés 

a) Általános  
b) Távolítsa el az elhasználódott terméket az érvényben lévő törvényi előírások szerint. 

b) Elemek és akkuk  
Végfelhasználóként törvényileg van kötelezve (elemkezelés) az összes elhasznált akku és elem leadására; tilos ezeket a 
háztartási hulladék közé dobni. 
 

A károsanyag tartalmú elemek/akkuk az itt feltüntetett szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási 
szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. 
A legfontosabb nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. 
 

Az elhasznált elemeket, akkukat, gombelemeket díjmentesen leadhatja a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, 
és az elemeket, akkukat, gombelemeket forgalmaző boltokban        
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul környezete védelméhez.  A Conrad Electronic cég, (Klaus 
Conrad-Strasse 1, D- 92240 Hirschau) kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető 
követelményeinek és egyéb lényeges előírásainak.  
 
E termék megfelelőségi nyilatkozata megtalálható www.conrad.comalatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Műszaki adatok 

a) Kutyaugatás elleni ultrahangos  védőkészülék 

Tápfeszültség:  9 V/DC a mellékelt dugasztápegységről 
Hangnyomás akusztikus jelzésnél:  max. 120 dB 
Ultrahang frekvencia:    26 kHz 
Súly: kb. 200 g (elem nélkül) 
Méret: kb. 170 x 124 x 36 mm 
b) Rádiójel vezérlésű távirányító 

Tápfeszültség    12V-os 23A elem 
Hatótáv:     kb. 25 m (a környezettől függően; érvényes   
   szabad téren optimális feltételek mellett) 
Frekvencia:    433,05 ~ 434,79 MHz 
Súly: kb. 30 g (elem nélkül) 
Méret: kb. 66 x 46 x 16 mm 
Hálózati adapter 
Bemenő feszültség: 230 V AC 50 Hz 
Kimenő feszültség: 9 V/DC (300 mA) 
 
 


