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FIGYELMEZTETÉS! 
 

Szívműködést támogató eszközt (például pacemaker, defibrillátor) viselő személyeknek a CANICOM 5 LE 
családba tartozó eszközök használatakor megfelelő elővigyázatosságot kell tanúsítaniuk. 

 
Ezek az eszközök bizonyos mértékű statikus mágneses mezőt bocsátanak ki (a mágnes a távirányítóban, 
valamint a mindent egyben tartalmazó egységben található). 
Frekvencia = 869,525 MHz 
Tipikus kibocsátási teljesítmény = 10 mW a CANICOM 5.500 LE esetében  
Tipikus kibocsátási teljesítmény = 125 mW a CANICOM 5.1000 LE esetében 

 
Köszönjük, hogy NUM’AXES terméket vásárolt. 
A termék használatba vétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az ebben az útmutatóban található előírásokat, és 
őrizze meg későbbi áttekintésre is. 

 

 
Fontos biztonsági- és termék információk 

− Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb személyek használhatják, 

illetve fogyatékkal élők, szellemi és érzékszeri fogyatékossággal 

rendelkezők, vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek kellő 

tudással, vagy gyakorlattal csak abban az esetben használhatják, 

ha szigorú felügyeletük biztosított, vagy akik megkapták a készülék 

biztonságos használatára vonatkozó szükséges utasításokat, és 

kiértékelésre kerültek a lehetséges kockázati helyzetek. 

Gyermekeknek nem szabad játszani az eszközzel. A felhasználó 

által végezhető tisztítást, illetve karbantartást gyermekek nem 

végezhetik felügyelet nélkül. 

− A nyakörv használatának megkezdése előtt hangsúlyozottan ajánljuk, 

hogy nézesse meg kutyáját egy állatorvossal, aki megmondja, 

kutyája alkalmas-e a nyakörv viselésére. 

− Tilos a nyakörvet olyan kutyán használni, amelyiknek a fizikai 

állapota nem kielégítő (pl. szívproblémával rendelkezik, vagy 

epilepsziában szenved), illetve viselkedési zavarai vannak (pl. a 

kutya agresszív …). 

− Rendszeresen ellenőrizze kutyája nyakát, mivel az 

érintkezési ponton fellépő ismételt dörzsölés az állat bőrének 

irritációját okozhatja. Ha ez előfordul, vegye le a nyakörvet és 

ne tegye fel addig, amíg az irritáció minden jele el nem tűnik. 

Ne hagyja a nyakörvet napi 8 óránál hosszabb ideig a 

kutyáján. 

− A nyakörv használatát olyan kölyökkutyákon kezdheti meg, 

melyek elmúltak 6 hónaposak, és már részesültek valamilyen 

alapkiképzésben: pl. “marad”, “ül” vagy legalább ezt megértik: 

“nem”. 

− Mindig a legkisebb fokozatú stimulációval kezdje, és 

fokozatosan növelve azt, állapítsa meg melyik szinttől kezdve 

mutat reagálást a kutya. 

− Bármely további tanácsért ne habozzon professzionális 

kiképzőhöz fordulni. 
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●  A csomag tartalma 

 
- 1 vevőnyakörv, rövid érintkező pontokkal és szíjjal ellátva 

- 1 darab 3-V CR2 lítium elem a nyakörvhöz 

- 1 CANICOM 5.500 LE távirányító, 1 darab lítium 3-V CR2 elemmel 

VAGY    1 CANICOM 5.1000 LE távirányitó, 1 darab lítium 3-V CR2 elemmel 

- 1 mindent egyben tartalmazó tartozék: kulcs a nyakörv elemfedél kicsavarozásához + mágnese kulcs + teszt lámpa 

- 1 pár hosszú érintkezési pont 

- 1 hordozó szíj 

- 1 DVD 

- Ez a használati utasítás 

 
● A termék ismertetése 

 
 
 
 
 
 

Szíj 

 
 
 
 
 

 
Elemfedél 

Érintkezési pontok 
(rövid, vagy hosszú) 

 
szimbólum: 

itt található a kapcsoló mágnes. 
Ez a mágnes teszi lehetővé, 
hogy ki- vagy bekapcsolja a 
nyakörvet és vezérelje azt. 
a távirányító segítségével. 

 
 
 
 

Jelzőfény:  

Be/Ki jelzés 
+ 

Rádió vétel kijelzője 
+ 

Elemszint jelző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itt található a kapcsoló mágnes: 

Ez a mágnes teszi 
lehetővé, hogy ki- vagy 

bekapcsolja a nyakörvet. 
 

1. ábra 
Vevőnyakörv 

 
2. ábra 

Mindent egyben 
tartalmazó tartozék 
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3. ábra 
Távirányitók 

 
 

 
 

  
gomb

 
csippanó hang gomb 

  
gomb

 
rezgés gomb (hívó) 

  
gomb

 
statikus stimulálás gomb 

  
gomb

 
be / ki gomb + LCD kijelző háttérvilágítás 

‹ és
 
›
 
gomb

 kutya kiválasztó gomb 

+ és - gomb statikus stimulálás szintvezérlő gombok 

  
gomb

 
programozható erősítő gomb vészhelyzet esetére 

  
Mágnes helyének a jele: ez a mágnes teszi lehetővé a nyakörv ki- vagy bekapcsolását 
és annak bekódolását a távirányitóval. 
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ikon az LCD kijelzőn jelentés 

 az elem töltöttségi szintjét jelzi a távirányitóban 

 

  /   

 
a kiválasztott nyakörvet jelzi: 
nyakörv #1 a fekete szíjjal / nyakörv #2 a narancssárga szíjjal 

 jelzi amikor a nyakörv csippanó hangot ad ki 

 jelzi amikor a nyakörv rezeg 

 jelzi amikor a nyakörv statikus stimulálást végez 

 jelzi amikor a nyakörv statikus stimulálást végez 
(intenzitás = az erősító gombbal beprogramozott szint) 

 
 

jelzi a statikus stimulálás intenzitásszintjét 

 
 

●  Az új termék első használata

 
● Az elem beillesztése a vevőnyakörvbe 

 
 
Figyelmeztetés 

Az elem beillesztésekor figyeljen oda, 

hogy a nyakörvön jelzett polaritásnak 

megfelelően tegye azt. 

        

 

4. ábra 
Az elem beillesztése a vevőnyakörvbe 
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● A távirányító aktiválása/deaktiválása 

A távirányitó előre telepített elemekkel érkezik. 

- Aktiválás: nyomja le 1 másodpercre a távirányítón található be/ki gombot . A jelzések 

megjelennek az LCD kijelzőn. 

- Deaktiválás: nyomja le 1 másodpercre a távirányítón található be/ki gombot . Az LCD kijelző 

kikapcsol. 

 
Az elem élettartamának növeléséhez azt javasoljuk, hogyha hosszabb időre nem használja a távirányítót, 

akkor deaktiválja azt. 

 
● A vevőnyakörv aktiválása/deaktiválása 

A vevőnyakörvet aktiválhatja/deaktiválhatja a mindent egyben tartalmazó tartozékkal, vagy a távirányítóval. 

 
 A nyakörv aktiválása/deaktiválása a mindent egyben tartalmazó tartozékkal 

A mindent egyben tartalmazó tartozékon található mágnessel be-, illetve kikapcsolhatja a vevőnyakörvet. 

 
- Aktiválás: a tartozékban található mágnest közelítse a nyakörv felé, hogy érintkezzen a nyakörvön 

található  szimbólummal, tartsa ott 1 másodpercig (lásd. 5. ábra). 

A nyakörvön lévő jelzőfény zölden fog villogni, amely azt jelzi, hogy a nyakörv be van kapcsolva. 
 

- Deaktiválás: a tartozékban található mágnest közelítse a nyakörv felé, hogy érintkezzen a nyakörvön 
található  szimbólummal, tartsa ott 1 másodpercig (lásd. 5. ábra). 

A nyakörvön lévő jelzőfény zölden és pirosan fog villogni, majd elalszik, ez jelzi, hogy a nyakörv ki van 
kapcsolva. 

 
Ha több nyakörve van, akkor az összessel ismételje el az eljárást. 

 

Az elem élettartamának növeléséhez azt javasoljuk, hogy ha hosszabb időre nem használja a nyakörvet, akkor 
deaktiválja azt. 

 
 

5. ábra 
A vevőnyakörv aktiválása/deaktiválása 

a mindent egyben tartalmazó 
tartozékkal 
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 A nyakörv aktiválása/deaktiválása a távirányítóval 

A távirányítóban található mágnessel be-, illetve kikapcsolhatja a vevőnyakörvet. 

- Aktiválás: tartsa a távirányítót a nyakörvhöz úgy, hogy a távirányítón található mágnes pozíció jelző 
1 másodpercig összeérjen a nyakörvön található  szimbólummal (lásd 6. ábra). 
A nyakörvön lévő jelzőfény zölden fog villogni, amely azt jelzi, hogy a nyakörv be van kapcsolva. 

- Deaktiválás: tartsa a távirányítót a nyakörvhöz úgy, hogy a távirányítón található mágnes pozíció jelző 
1 másodpercig összeérjen a nyakörvön található  szimbólummal (lásd 6. ábra). 
A nyakörvön lévő jelzőfény zölden és pirosan fog villogni, majd elalszik, ez jelzi, hogy a nyakörv ki van 
kapcsolva. 

 

Ha több nyakörve van, akkor az összessel ismételje el az eljárást. 

 Az elem élettartamának növeléséhez azt javasoljuk, hogy ha hosszabb időre nem használja a 

nyakörvet, akkor deaktiválja azt. 

6. ábra 
A vevőnyakörv aktiválása/deaktiválása 

a távirányítóval 

 
 
 
 
 

● A távirányitó kódolása a vevőnyakörvvel 

Minden távirányító saját, egyedi rádiós működtető kóddal rendelkezik. 
A távirányító kódolása a vevőnyakörvvel lehetővé teszi, hogy a két egység együtt tudjon működni. 

 
FONTOS: a kódolási eljárás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy senki más nem használ 

CANICOM 5 LE, vagy egyéb NUM’AXES terméket a közelben. A vevőnyakörve véletlenül az ő 

távirányítójának a kódját rögzítheti. Ha ez előfordulna, kódolja újra a távirányítót az ön nyakörvével. 

KÓDOLÁSI ELJÁRÁS 

FIGYELMEZTETÉS: ha több nyakörve van, akkor azokat egyesével kell kódolnia. 

1. Aktiválja a távirányítót: nyomja le 1 másodpercre a távirányítón található be/ki gombot . 

2. Válassza ki a kódolni kívánt nyakörvet a távirányító ‹, vagy a › gombjával.  A , vagy a  szimbólum 

jelenik meg az LCD kijelzőn. 
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3. A vevőnyakörv „deaktivált” állapotában (a jelzőfény nem ég): tartsa a távirányítót a nyakörvhöz úgy, hogy a 

távirányítón található mágnes pozíció jelző 6 másodpercig összeérjen a nyakörvön található  szimbólummal (lásd 

6. ábra). A nyakörvön a jelzőfény folyamatosan zölden fog égni, majd pirosan fog villogni. 

4. Vegye el a távirányitót a nyakörvtől. 

5. Nyomja meg a távirányító rezgés gombját . A nyakörv vibrálni fog; ezután már szinkronizálódott a 

távirányítóval. 

Ha több nyakörve van, akkor az összessel ismételje el az eljárást. 

● Egy vevőnyakörv újraprogramozása 

A vevőnyakörv akárhányszor újrakódolható ugyanazzal a távirányítóval, vagy akár egy új CANICOM 5 LE 

sorozatból való távirányítóval (lásd kódolási eljárás). 

 
●  A távirányító használata 

 
A CANICOM 5.500 LE távirányitót 1 vagy 2 vevőnyakörvvel való működésre tervezték. 

A CANICOM 5.1000 LE távirányitót 1 vagy 2 vevőnyakörvvel való működésre tervezték. 

Bármilyen idomító utasítás küldése előtt (csippantás, rezgés, vagy statikus stimuláció), ki kell választania, hogy 

melyik kutyának szeretné küldeni az üzenetet. 

A kutya kiválasztásához használja a távirányító ‹, vagy › gombját: a , vagy a  szimbólum jelenik meg az LCD 

kijelzőn. 

 
●   gomb: csippanó hang 

 
Ha megnyomja a  gombot, akkor a vevőnyakörv csippanó hangokat fog kiadni. Ehhez a funkcióhoz nem tartozik 

időkorlát: a nyakörv addig fog csipogni, amíg a gomb lenyomva marad. 

Önön múlik, hogy használja-e a csippanó hangokat, attól függően, hogy hogyan szeretné a kutyáját idomítani. 

A csippanó hangokat a következőkre használhatja: 

- figyelmeztetheti a kutyáját amikor nem fogad szót, 

- felkeltheti vele a figyelmét … 

Nagyon fontos, hogy mindig ugyan úgy használja a csippanó hangot, hogy ne zavarja össze a kutyáját. 
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●   gomb: rezgés (hívó) 
 

Ha megnyomja a   gombot, akkor a vevőnyakörv rezegni fog. A nyakörv addig fog rezegni, amíg csak a gomb 

nyomva marad, de legfeljebb 8 másodpercig. 
 

Ha több, mint 8 másodpercig tartja lenyomva a  gombot, akkor a nyakörv automatikusan biztonsági módba lép 

egy pár másodpercre, mielőtt visszaállna normál módba. 

 
Önön múlik, hogy használja-e a rezgést, attól függően, hogy hogyan szeretné a kutyáját idomítani. 

A rezgést a következőkre használhatja: 

- figyelmeztetheti a kutyáját amikor nem fogad szót, 

- felkeltheti vele a figyelmét … 

Nagyon fontos, hogy mindig ugyan úgy használja a rezgést, hogy ne zavarja össze a kutyáját. 

 
●   gomb: statikus stimuláció 

 
Ha megnyomja a  gombot, akkor a nyakörv statikus stimulációt bocsájt ki. Ezen stimulációt a vevőn található két 

érintkezési pont továbbítja, amíg csak a gomb lenyomva marad, de legfeljebb 8 másodpercig. 

Ha a  gombot több mint 8 másodpercig tartja lenyomva, akkor a nyakörv automatikusan biztonsági módba lép egy 

pár másodpercre, mielőtt visszaállna normál módba. 

 
●     gomb: programozható erősítő 

 

Nyomja meg a  gombot, hogy azonnal megállítsa a kutyáját. 

Kiválaszthatja az azonnali hatáshoz az ön szerint legjobb stimulációs szintet, így nem kell megnyomnia a + gombot. 

A stimulációt a vevőn található két érintkezési pont továbbítja, amíg csak a gomb lenyomva marad, de legfeljebb 8 

másodpercig. 

Ha a  gombot több mint 8 másodpercig tartja lenyomva, akkor a nyakörv automatikusan biztonsági módba lép egy 
pár másodpercre, mielőtt visszaállna normál módba. 

A gombnak köszönhetően a kiválasztott stimulációs szint minden nyakörvhöz különböző lehet. 
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A  gomb programozása az #1 nyakörvhöz (nyakörv a fekete szíjjal): 

- Aktiválja a távirányítót 

- Válassza ki a #1 nyakörvet 

- Tartsa lenyomva nagyjából 5 másodpercig a – gombot, amíg a stimuláció szint villogni nem kezd az LCD kijelzőn 

- A stimuláció szint módosításához nyomja meg a +, vagy a - gombot 

- A választott szintet a  gombbal hagyhatja jóvá 

Ha több nyakörve van, akkor az összessel ismételje el az eljárást. 
 

● + és - gombok: stimulációs szintet szabályzó gombok 

A vevőnyakörv stimulációs szintjének gyors állításához használja a + és - gombokat. 

25 stimulációs szint állítható be. 

1. szint: nagyon gyenge stimuláció – 25. szint: erős stimuláció 

Mindig a legalacsonyabb stimulációs szinttel kezdjen. 

 
● Az LCD kijelző háttérvilágítása 

 
Ha egy pillanatra megnyomja a távirányító be/ki gombját (kb. ½ másodpercre), azzal nagyjából 6 másodpercre 

megvilágíthatja az LCD kijelzőt. 

 
●  Az elem ellenőrzése/cseréje a távirányítóban 

 
Az elem állapotának ellenőrzéséhez aktiválja a távirányítót és nézze meg az elemszint jelzőt az 

LCD kijelzőn. 

A távirányító teljesítménye (rádió hatóköre) az elemek gyengülésével leromolhat. Készüljön fel az 

elemek cseréjére. 

 
 

7. ábra – Az elem cseréje a távirányitóban 

FIGYELMEZTETÉS: Figyeljen oda a helyes 
polaritásra. 
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●  Az elem ellenőrzése/cseréje a vevőnyakörvben 

Az elem állapotának ellenőrzéséhez ellenőrizze a vevőnyakörv elején található jelzőfényt: 

- lassan, zölden villog: az elem eléggé fel van töltve 

- gyorsan, pirosan villog: gyenge elem. Készüljön fel az elem cseréjére. 

Cserélje ki a régi elemet egy újjal (lásd § Az új termék első használata: Az elem beillesztése a vevőnyakörvbe) majd 

ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően működik-e. 

 
●  Az érintkezési pontok cseréje 

Két pár különböző érintkezési pont jár a termékhez. Az érintkezési pontoknak elég hosszúnak kell lenniük, hogy a 

kutya bőrével megfelelően érintkezzenek, ezzel lehetővé téve az eszköz helyes működését. 

Ha hosszú szőrű kutyája van és a nyakörvre gyárilag szerelt rövid érintkezési pontok nem megfelelőek, akkor 

távolítsa el és cserélje ki azokat a készlethez tartozó hosszú érintkezési pontokkal. 

Óvatosan, kézzel szorítsa meg azokat (ne használjon csavarkulcsot). 

 
●  A termék megfelelő működésének ellenőrzése 

- Az ellenőrzéshez aktiválja a vevőnyakörvet. 

- Aktiválja a távirányítót. 

- Válassza ki az ellenőrizni kívánt nyakörvet a távirányító ‹, vagy a › gombjával.  A , vagy a  szimbólum jelenik 
meg az LCD kijelzőn. 

- Nyomja meg a gombot a távirányítón: a nyakörvnek csipognia kell. 

- Nyomja meg a  gombot a távirányítón: a nyakörvnek rezegnie kell. 

- Érintse össze a mindent egyben tartalmazó tartozékot a nyakörvön 

található érintkezési pontokkal (lásd 8. ábra) és nyomja meg a  

gombot a távirányítón: a mindent egyben tartalmazó tartozék ellenőrző 

lámpájának fel kell gyulladnia. 

Ha több nyakörve van, akkor az összessel ismételje el az eljárást. 

 
●  A legjobb eredmény elérése 

A kutyájának küldött idomító utasításokat a távirányító rádióhullámokon 
keresztül küldi a vevőnyakörvnek. 

A rádióhullámok érzékenyek és a hatótáv nagyjából: 

- 500 méter a CANICOM 5.500 LE esetén 

- 1000 méter a CANICOM 5.1000 LE esetén 

A hatótáv a földrajzi körülményektől és a környezettől függ. 

 
 
 
 
 

8. ábra 
A termék helyes 

működésének ellenőrzése 
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A termék teljesítménye akkor lesz optimális, ha követi az alábbi javaslatokat: 

• A jó hatótáv érdekében ne takarja el az antennát amikor a kezében tartja a távirányítót. 

• A következők szerint kell a kutya nyaka köré feltenni a vevőt: a nyakörv jelzőfénye legyen látható és ne 

érintkezzen a kutya mellkasával. 

• Használat előtt ellenőrizze az elemeket (a távirányitóban és a vevőnyakörvben), és cserélje ki őket amint a töltöttségi 

szint alacsonnyá válik. 

• 0°C alatti hőmérsékleten az elemek teljesítménye kissé leromlik. Ha lehetséges, használat előtt tartsa melegen a 

távirányítót (pl. egy zsebben). 

 
●  A nyakörv feladása 

A szíjat úgy kell beállítani, hogy az érintkezési pontok érintkezzenek a kutya bőrével. 

A nyakörv beállítása nagyon fontos: 

• Ha a szíj túl laza, akkor valószínűleg el fog mozdulni és az ismételt surlódás irritálhatja a kutya bőrét. Ráadásul 

nem fog megfelelően működni. 

• Ha a szíj túl szoros, akkor a kutyának légzési nehézségei lesznek. 

A szíj akkor van megfelelően beállítva, hogyha két ujját be tudja tenni a szíj és a kutya nyaka közé. 

Ne hagyja hosszú időre ugyan abban a pozícióban a nyakörvet (pl. több, mint 3 óráig), mert az irritációt okozhat. Ha a 

kutyának hosszú ideig kell viselnie a nyakörvet, akkor rendszeresen változtassa meg a helyzetét a kutya nyakán. 

 
●  Első lépések a nyakörvvel 

• A kutyának meg kell szoknia a nyakörvet; egy pár napig legyen a kutyán a nyakörv, de ne használja azt. 

• A pozitív és hatékony idomítás időt igényel. Ne siessen: 

- Válasszon egy ismerős területet, egy helyet, amely ismerős a kutyájának. 

- Úgy határozza meg azt a stimulációs szintet amire már reagál a kutyája, hogy a legalacsonyabb 

intenzitású szinttel kezdje és fokozatosan növelje. 

- A gombot a megfelelő pillanatban nyomja meg: pontosan akkor amikor a kutyája valami rosszat csinál. 

- Adjon sok bátorítást a kutyának: így gyorsabban fog tanulni és csak jobban akar majd reagálni. 

 
●  Figyelmeztetések a használathoz 

 
• A vevőnyakörv teljesen vízálló. A kutya úszhat vízben. 

• A távirányító csak esőálló. Úgy tervezték, hogy csak rövid időre fog az esőben maradni. Helyezze száraz helyre 

amilyen gyorsan csak lehetséges. Ha a távirányító a vízbe esik, az helyrehozhatatlan károkat okozhat benne. 
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• A kutyán ne legyen cédula, fém nyakörv, vagy egyáltalán bármilyen nyakörv az idomító nyakörvvel egyidőben. 

• A távirányítót, illetve a minden egyben tartozékot ne tegye közel olyan tárgyakhoz, amelyek érzékenyek a mágneses 

mezőkre, és amelyekben helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek tőlük. 

• Ne tegye vagy tartsa az egységet olyan helyen, ahol magas hőmérsékletnek lenne kitéve. 

• A NUM’AXES azt javasolja, hogy ugyan olyan típusú és márkájú elemet használjon, mint amilyet az 

újonnan vásárolt termékhez kapott. Az egyéb márkájú elemekkel előfordulhat, hogy nem működnek, vagy 

hogy nem teljesen kompatibilisek a termékkel. A megfelelő elemeket megvásárolhatja a NUM’AXES-től, 

vagy a viszonteladójától. 

• Ha a berendezést 3, vagy több hónapig nem fogja használni, akkor távolítsa el az elemet a távirányítóból és a 

vevőnyakörvből. 

• Az elemek cseréje két évente szükséges, még akkor is, hogyha az egységet nem használta sokat. 

• Soha ne hagyjon lemerült elemeket az egységben (távirányító és vevőnyakörv): ezek kárt tehetnek a termékben. 

 
●  Karbantartás 

• A terméket ne tisztítsa illékony folyadékokkal, például oldószerekkel vagy tisztító folyadékokkal. Használjon egy 

puha ruhát és természetes mosószert. 

• A szíjat kézzel lehet megmosni, szappanos vízben. 

• A vízhatlanság megőrzése érdekében azt javasoljuk, hogy évente cserélje ki a vevőnyakörvön az elemfedél alatt 

található tömítést. 

 
●  Hibakeresés 

Abban az esetben, ha a termék nem működne tovább, vagy valamilyen hibája keletkezne, először olvassa át ezt az 

útmutatót, majd ellenőrizze az elemeket és szükség szerint cserélje ki őket. Azt is ellenőrizze, hogy megfelelően 

használja-e a terméket. 

Ha bármilyen problémába ütközik, kódolja újra a vevőnyakörvet a távirányítóval (lásd kódolási eljárás). 

Ha a probléma nem szűnik meg, keresse fel viszonteladóját, vagy látogasson el a www.numaxes.com oldalra. 
A NUM’AXES-t a +33.2.38.69.96.27 telefonszámon, és emailben is elérheti export@numaxes.com. 

A hiba súlyosságától függően előfordulhat, hogy vissza kell küldenie a terméket karbantartásra, vagy javításra. 

 
Kérjük az alábbiak biztosítsa minden javításhoz: 

- a teljes terméket 

- a vásárlás bizonylatát (bizonylat, vagy számla) 

Ha ezen tételek közül valamelyiket kihagyja, akkor az eladás utáni szerviz számlát fog kiállítani minden felmerülő 
javítási költségről. 

http://www.numaxes.com/
mailto:export@numaxes.com
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●  Technikai specifikáció 
 

 Vevőnyakörv 

Tápellátás 1 lítium 3-V CR2 elem 

Elem élettartam nagyjából 3 hónap 

Vízhatlanság Vízálló 

Elemszint jelző Jelzőfény 

Használati hőmérséklet – 10°C és +40°C között 

Méretek 70 x 50 x 32 mm 

Súly (elemmel együtt) 85 g (szíj nélkül) – A nyakörv 6-tól 20 cm átmérőjű nyakmérethez állítható 

 

 Távirányító 

Tápellátás 
CANICOM 5.500 LE: 
1 lítium 3-V CR2 elem 

CANICOM 5.1000 LE: 
1 lítium 3-V CR2 elem 

Elem élettartam 
CANICOM 5.500 LE: 

kb. 530 nap 
CANICOM 5.1000 LE: 

kb. 80 nap 

Hatótáv 
CANICOM 5.500 LE: 

kb. 500 m 
CANICOM 5.1000 LE: 

kb. 1000 m 

Vízhatlanság esőálló 

Elemszint jelző jelzés az LCD kijelzőn 

Stimulációs szintek CANICOM 5.500 LE: 25 CANICOM 5.1000 LE: 25 

Használati hőmérséklet -20°C és +40°C között 

Méretek 
CANICOM 5.500 LE: 

105 x 51 x 24 mm 
CANICOM 5.1000 LE: 

105 x 51 x 24 mm 

Súly (elemmel) CANICOM 5.500 LE: 77 g CANICOM 5.1000 LE: 78 g 
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●  Garancia 

A NUM’AXES a vásárlás utáni két évre garantálja, hogy a termék gyártási hibáktól mentes lesz. 

Az összes csomagolási és posta költség a vásárlót terheli. 

 
●  A garancia feltételei 

1. A garancia csak akkor érvényes, ha a vásárlás nem visszavont bizonylata (bizonylat, vagy számla) eljut a 

viszonteladóhoz, vagy a NUM’AXES-hez. A garancia az eredeti vásárlóra korlátozódik. 

2 . A garancia nem terjed ki a következőkre: 

• az elemek cseréje (nyakörv és távirányitó), 

• a szíj cseréje, 

• a termék, a viszonteladónak, vagy a NUM’AXES-nek történő visszaküldésekor keletkezett közvetlen 
vagy közvetett veszélyek, 

• a termékben az alábbi okokból keletkezett károk: 

- gondatlanság, vagy helytelen használat (pl. harapások, törés, repedés), 

- az utasításokkal ellenkező, vagy itt nem leírt használat, 

- illetéktelen személy által végzett javítás. 

• elveszítés, vagy lopás. 

3. Amennyiben a terméket hibásnak találja, a NUM’AXES eldönti, hogy megjavítja, vagy kicseréli azt. 

4. Semmilyen követelés nem nyújtható be a NUM’AXES ellen, különösen helytelen használattal, vagy üzemzavarral 

kapcsolatosan. 

5. A NUM’AXES fenntartja a jogot, hogy módosítsa a termék jellemzőit azzal a céllal, hogy technikai fejlesztéseket 

végezzen rajta, vagy hogy megfeleljen az új szabályozásoknak. 

6. Az útmutatóban található információ módosítás tárgyát képezheti előzetes figyelmeztetés nélkül. 

7. A fotók és a rajzok nem védettek. 

 
●  Regisztrálja a terméket 

 
A terméket a weboldalunkon regisztrálhatja www.numaxes.com. 

http://www.numaxes.com/
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●  Tartalék alkatrészek 

 
Az eladótól akármikor vásárolhat tartalék alkatrészeket (elemeket, szíjat, érintkezési pontokat …). 

 

 
●  Az eszköz begyűjtése és újrahasznosítása az élettartama végén 

 

A terméken látható piktogram  azt jelenti, hogy ezt nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Az 

eszközt olyan gyűjtőpontra kell vinnie, amely alkalmas az elektronikus hulladékok kezelésére, és 

újrahasznosítására, vagy vigye vissza a viszonteladójának. 

 
Ha alkalmazza ezt az eljárást, azzal tesz valamit a környezetért; hozzájárul a természetes erőforrások 

megóvásához és az emberi egészség védelméhez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.numaxes.com  - export@numaxes.com 

http://www.numaxes.com/
mailto:export@numaxes.com

