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Felhasználói kézikönyv 

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a 

kézikönyvet, mielőtt használni kezdené az 

YS600 ugatás-gátló nyakörvet! 
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Termékbiztonsági és egészségügyi 
nyilatkozat 
 
1. A Dogtra YS 600 típusú nyakörvek célja kizárólag az, hogy a kutyát 

meggátolja az ugatásban. NEM emberen, vagy más állaton történő 
felhasználásra készültek. A Dogtra nem vállal semmilyen 
felelősséget az YS600 típusú nyakörv helytelen használatáért. 

 
2. Ha a nyakörv hosszabb ideig ugyanabban a helyzetben van a kutya 

nyakán, az bőrirritációt okozhat. Ennek megelőzése érdekében 
időnként helyezze azt át, hogy az érintkezési pontok a kutya 
nyakán egy másik pontra kerüljenek. A készülék MINDEN 
használata után ellenőrizze a kutya bőrét, hogy nincs-e rajta 
irritációs nyom. 

 
3. A megfelelő szorosság szükséges ahhoz, hogy az YS 600 nyakörv 

optimálisan működjön. Az egyenletes stimuláció érdekében 
fontos, hogy mindkét érintkező állandóan érjen hozzá a kutya 
bőréhez. A laza nyakörv elforoghat a kutya nyaka körül. Ilyen 
esetben az érintkezési pontok dörzsölhetik a bőrt és ez irritációt 
okozhat.  
 

4. Az YS600 nem használható kb. 18 kg-nál kisebb testsúlyú, vagy 6 
hónapnál fiatalabb kutyákon. 
 

5. Kérjük, vegye le kutyájáról az YS600 nyakörvet, mielőtt játszani 
kezdene vele. A játék izgalmában a kutya ugatni kezdhet, és így a 
játék összekapcsolódhat benne a bekövetkező elektromos 
stimulációval. 
 

6. Figyelje erősen, hogy kedvence hogyan reagál a stimulációra az 
YS600 használata kapcsán. Amikor leveszi kutyája nyakáról az 
YS600 nyakörvet, ne hagyja kutyáját ugatni, és tartsa őt nyugodt, 
stabil állapotban. 
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Kontúros kialakítású 
vevő/nyakörv 

 

 

 
2 óra alatt gyorsan 
feltölthető akkumulátor 

 

 
 

 
Állandóan működő 
ugatásjelző 

 

 

 
Intenzitás szintek  
1-től 10-ig 

 

 
 

 
Stimulációt nem küldő, 
nagy teljesítményű 
figyelmeztetés 

 

 

 
Gyorsulásmérővel 
ellátott ugatásérzékelő 

 

 
 

 
Gondosan kialakított 
érintkezési pontok 

 

 

 
Min. 18 kg-os kutyák 
számára 

 

 
 

 
Teljes mértékű vízállóság 
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Ismertetés 
 

 

  

Érintkezési pontok 
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Akkumulátortöltő 

csatlakozás és 
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Be/Kikapcsoló, 

intenzitás szabályzó 
LED jelzőfény 

Nyakörvszíj 



A Be/kikapcsoló és intenzitás szabályzó 
használata 

 
- A Be/kikapcsoló és intenzitás szabályzó tárcsával lehet az ugatás-

gátló nyakörvet be-, illetve kikapcsolni, valamint a stimuláció 
szintjét szabályozni. 

- Ha a tárcsát a „•” jelre állítjuk, az ugatás-gátló nyakörv kikapcsol. 
- Ha a tárcsát a „P” jelre állítjuk, a készülék a stimulálás nélküli 

rezgés üzemmódba lép. 
- Az ugatás-gátló nyakörvön 10 stimulációs szint van 1-től (ez a 

leggyengébb) 10-ig (ez a legerősebb). A stimuláció minden szinten 
egy rezgéssel kezdődik, majd következik maga a stimuláció.  

- A tárcsát a „T” jelre állítva lehet tesztelni a nyakörvet, hogy az 
rendben működik-e. Lásd az YS600 tesztelése c. részt a 9. oldalon.  

 

Be/kikapcsoló és intenzitás 
szabályzó 

Funkció 

• Kikapcsolás 

P Stimuláció mentes rezgés 

1  ̴ 10 Stimulációs szint 

T Teszt üzemmód 

 

MEGJEGYZÉS 
 
Azt ajánljuk, hogy amikor először használja az YS600 ugatás-gátló 
nyakörvet, a legalacsonyabb intenzitási szintről induljon és 
fokozatosan növelje azt. Figyelje erősen kedvence reagálását, hogy 
meg tudja találni az ő számára megfelelő stimulációs szintet. 
 
 
 
  



A LED jelzőfény 
 
A LED jelzőfény egy másodpercig villog, amikor az YS600 nyakörvet 
bekapcsolják, majd azt követően minden 4. másodpercben villan 
egyet. Ha a kutya 30 másodpercig nem ugat, a LED jelzőfény 
kikapcsol és az YS600 az akkumulátor élettartamának növelése 
érdekében alvó üzemmódba lép. Akkor aktiválódik újra, amikor a 
kutya ugatni kezd és rezgésre/korrekcióra van szükség. 
 
Mielőtt a készülék alvó üzemmódba lépne, illetve ha az akkumulátor 
teljesen feltöltődött, a LED jelzőfény zölden villog. Ha az akkumulátor 
lemerülőben van, a fény sárgára vált.  
 
Amikor a LED jelzőfény pirosan kezd villogni, az akkumulátort fel kell 
tölteni. 
 

Akkumulátor 
állapot /  
LED jelzés 

Teljesen 
feltöltve 

Közepes 
töltésnél 

Ha fel kell 
tölteni 

Működés 
közben 

Zöld Sárga Piros 

Töltés  
közben 

Zöld Piros Piros 

 

Üzemmódok 
1. Stimuláció-mentes nagyteljesítményű figyelmeztető rezgés (P) 
- Az YS600 kétszer rezeg, ha a kutya ugat. Ha a készülék a „P” jelre 

van állítva, nem küld stimulációt. 
2. Stimulációs intenzitási szintek (1-10) 
- Ha a kutya ugat, az YS600 rezeg egyet, majd stimulációt küld. 
* Van egy 15 másodperces késleltetés mind a „P” üzemmódban 
küldött rezgés, mind az 1-10 szintű stimuláció esetében. 
 



Az állandó ugatásjelző 
 
Az Állandó ugatásjelző akkor aktiválódik, ha a készülék ki van 
kapcsolva, és túlzott ugatásra került sor.  
 
1. Túlzott ugatás nélkül 
- A LED 2 másodpercig pirosan világít a készülék kikapcsolásakor. 
 
2. Túlzott ugatás esetén 
- A LED 10 másodpercig zölden villog a készülék kikapcsolásakor. 

 
- A túlzott ugatás azt jelezheti, hogy a stimulációs szint túl 

alacsonyra lett beállítva. 
 

* A stimuláció intenzitás-szintjének emelése előtt ellenőrizze, hogy a 
nyakörv megfelelően szoros-e a kutya nyakán, és mindkét érintkezési 
pont hozzáér a kutya nyakához. 
 
 
  



Az YS600 tesztelése 
 
1. Fordítsa a tárcsát a „T” állásba. A LED jelzőfény 4 

másodpercenként felvillan. 
 

2. Egy kupakos toll kupakjával karcolja meg az érintkezők közötti 
területet. A készülék akkor működik megfelelően, ha erre kettőt 
rezeg. 
 

* Az érzékelés a teszt üzemmódban nagy érzékenységűre van állítva, 
hogy könnyebben aktiválható legyen. Teszt üzemmódban a készülék 
csak stimuláció-mentes rezgést ad. 
 
 

 
 
  



Az akkumulátor feltöltése 
 

 
 
1. Húzza ki a gumidugaszt az YS600 töltésre szolgáló 

konnektorából, és csatlakoztassa oda a töltőt. 
 

2. A töltő villás végét csatlakoztassa egy villamos konnektorba 
(110V).  
 

3. Amíg az akkumulátor töltése folyamatban van, a LED jelzőfény 
pirosan világít. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED 
jelzőfény színe zöldre vált (az akkumulátor töltési ideje a teljes 
feltöltöttség eléréséig 2 óra). 
 

Megjegyzés: Csak a Dogtra által jóváhagyott, az YS600 készülékhez 
tervezett lítium polimer akkumulátor töltőt használjon. A nem a 
Dogtra által forgalmazott töltők potenciálisan károsíthatják a 
készüléket. 
 
  



A nyakörv felhelyezése 
 
Fontos a megfelelő szorosság beállítása. Ha a nyakörv túl laza, a 
stimuláció bizonytalanná válhat, és a készülék elforoghat a kutya 
nyakán, ami irritációhoz vezethet. A megfelelő szorosság úgy 
mérhető le, hogy a gazda egy-, vagy két ujja éppen be kell, hogy 
férjen az érintkezők és a kutya bőre közé. A készüléknek egy helyben 
kell maradnia, nem csúszhat el a kutya nyakán.  
 
* Vigyázat 
Ha az ugatás-gátló nyakörvet használja, minden más nyakörvet 
vegyen le a kutyáról. Ha a kutya nyakán más nyakörvek, vagy csatok 
is vannak, azok hozzádörzsölődhetnek az ugatás-gátló nyakörvhöz, és 
véletlenül aktiválhatják a készüléket. 
 
 

 
 

 
  



Hibaelhárítási útmutató 
1. A kutyám nem reagál a nyakörv jelzéseire 
- Ellenőrizze, hogy a vevő/nyakörv be van-e kapcsolva. 
- Ellenőrizze, hogy a szíj elég szoros-e a kutya nyakán, és mindkét 

érintkezési pont hozzáér a kutya bőréhez. 
- Lehet, hogy az érintkezési pontok túl rövidek a kutya vastag és 

hosszú bundájához. Hosszabb érintkezési pontokat a Dogtra 
cégtől, vagy a cég helyi forgalmazójától tud rendelni. Ha már 
hosszabb érintkezési pontok vannak a nyakörvön, és ennek 
ellenére nem érik el a kutya bőrét, nyírja le a kutya nyakán a szőrt, 
hogy az érintkezési pontok elérhessék az állat bőrét.  

- Lehet, hogy az intenzitási szint túl alacsony a kutyája számára. 
Növelje a stimuláció erősségét, amíg a kutya reagálni nem kezd.  

 
2. Az YS600 készülékem nem töltődik fel, vagy nagyon hamar 

lemerül 
- Lehet, hogy megsérült a töltőtüske. A töltőnyílás belsejében lévő 

fémtüskének egyenesen és stabilan kell állnia a nyílás 
középpontjában. Ha ez a tüske nem áll stabilan, eltört, vagy 
hiányzik, a készüléket szervizbe kell küldeni. 

- A töltőnyílást töltés előtt vattával és némi alkohollal meg kell 
tisztítani minden szennyeződéstől. Ha a kutya sós vízben úszott, 
öblítse le a vevőt és a töltőnyílást tiszta vízzel. 

- A két évnél régebben vásárolt Dogtra készülékek esetében lehet, 
hogy cserélni kell az akkumulátort. Ezt a felhasználó maga is 
elvégezheti, ha rendel a Dogtra cégtől csere akkumulátort, 
azonban a helytelen akkumulátorcsere miatti készülék 
meghibásodásra a garancia nem vonatkozik. A Dogtra 
nyomatékosan javasolja, hogy küldje be a készüléket ellenőrzésre. 

 
3. A kutyámnak bőrirritációja van 
- Ezt a nyakörv nem megfelelő szorossága okozhatja. Ha a kutya 

bőrirritáció jeleit mutatja, forduljon állatorvoshoz. Ha a kutya bőre 
meggyógyul, és Ön újra használni kívánja a nyakörvet, ellenőrizze 
a kutya nyakát minden egyes használat után. 



Garancia és javítási információk 
Egyéves teljes körű garancia 
A Dogtra az iQ Pet sorozatba tartozó készülékekre, az eF-3000 Gold, az RR Deluxe, az YS300, 
valamint az YS600 készülékekre 1 ÉVES GARANCIÁT nyújt az eredeti vásárlónak. A 
garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik. Az első évben a garancia vonatkozik az 
alkatrészekre, a gyártási hibákra és a tartozékokra. 
Az első év letelte után a felmerülő alkatrész-, tartozék-, munkaerő- és szállítási költségeket a 
vevőnek kell viselnie. A munkaerő költségek változhatnak az elvégzendő munkák mértékétől 
függően. 
 
A Dogtra garanciára való jogosultság 
A garanciális javítási munkák megkezdéséhez az szükséges, hogy a termék regisztrálva 
legyen és/vagy a vevő bemutassa a vásárlást tanúsító bizonylatot. A Dogtra termék 
regisztrálásához jelentkezzen be weboldalunkra a www.dogtra.com címen, kattintson a 
warranty registration (regisztráció garanciához) linkre és adja meg az ott kért információkat. 
A regisztrációnak a vásárlástól számított 30 napon belül meg kell történnie. Ha nem tud 
számítógépet használni, hívja fel az 1-888-811-9111 telefonszámot, és ott ügyfélszolgálati 
kollégáink egyike regisztrálja a terméket Ön helyett. Ha nem sikerül regisztrálni a terméket a 
vásárlástól számított 30 napon belül, a vásárlást tanúsító bizonylattal együtt tudjuk azt 
elfogadni garanciális javításra. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti 
bizonylatot. Ha a termék nincs regisztrálva és a vásárlást tanúsító bizonylat sincs a termék 
mellett, amikor javításra beküldik, a Dogtra a gyári szám alapján kísérli meg a termék 
korának megállapítását. A gyári szám alapján végzett becslés azonban különbözhet a 
vásárlás tényleges dátumától. A gyári szám alapján végzett becslés termék regisztráció, vagy 
vásárlási bizonylat nélkül az egyetlen módszer arra, hogy a vásárlás körülbelüli dátumát 
megállapíthassuk.  
 
A garancia nem érvényes a következő esetekben 
A Dogtra NEM nyújt garanciát használtan vásárolt, vagy továbbadott termékekre.  
A vásárlás dátumától számított 30 napon túl a Dogra NEM cserél ki semmilyen tőle vásárolt 
terméket, és nem téríti vissza azok árát sem.  
A Dogtra NEM fizeti a szállítási költséget az Egyesült Államok kontinentális területén kívül.  
A hivatalos Dogtra forgalmazótól 30 napnál nem régebben vásárolt termékek cseréjével és 
ár-visszatérítésével kapcsolatos igényekkel közvetlenül az adott forgalmazóhoz kell fordulni. 
Ha a terméket 30 napnál régebben vásárolta hivatalos Dogtra forgalmazótól, kérjük, küldje 
be azt szervizre és javításra a Dogtra céghez. 
A Dogtra NEM vállalja olyan termékek javítási- és csereköltségeit, amelyek nem megfelelő 
karbantartásból és/vagy egyes egységek elvesztéséből, vagy abból adódnak, hogy akár a 
gazda, akár a kutya helytelenül használta a készüléket. A 175NCP, 180NCP, 200NCP, 
400NCP, 410NCP sorozat és az iQ Pet sorozat Vízálló Adókészülékei, valamint az RRS, RRD és 
RR Deluxe Vízálló Vevőkészülékei esetében a víz által okozott károkra a garancia nem 
vonatkozik. Az adókészülék, vagy a vevőkészülék cseréjével kapcsolatos minden költséget a 
készülék tulajdonosa visel. 
A garancia érvénytelenné válik, ha a készüléket módosították, vagy, ha a készülék egy arra 
nem jogosult személy által megkísérelt javítási munkák során sérült meg. 

http://www.dogtra.com/


Nem ajánljuk, hogy a 2 éves korlátozott, élettartamra vonatkozó garancia érvényessége alatt 
a vevő maga végezze el az esetleges akkumulátorcserét. Ha a vevő mégis úgy dönt, hogy 
maga kívánja elvégezni az akkumulátorcserét és ennek során a készülék bármilyen sérülést 
szenved, a tulajdonos elveszíti a garanciát. 
Ha a gyári számot bármilyen Dogtra termékről eltávolítják, az a garancia elvesztésével jár. 
 A Dogtra fenntartja a jogot, hogy megtartson és eldobjon bármilyen részegységet, vagy 
tartozékot, amelyet sérültnek talál a csere, vagy javítás során. 
 
A javítási munkák menete 
Ha a készülék hibás, olvassa el a Felhasználói kézikönyv “Hibaelhárítási úmutató” c. 
pontjában foglaltakat, hívja fel az ügyfélszolgálatot az 1-888-811-9111 sz. telefonon, és 
kérjen műszaki segítséget, mielőtt visszaküldené a készüléket a Dogtra céghez javításra. 
Garanciális munkára történő visszaküldés esetén a szállítás a tulajdonos felelőssége. A 
Dogtra nem felel a hozzá visszaküldött készülékek szállítás közbeni megsérüléséért, vagy 
elveszéséért. A Dogtra nem felel a kiesett idomítási időért, illetve a készülék átmeneti 
hiánya miatti kellemetlenségekért sem. A Dogtra nem biztosít kölcsönkészüléket és nem ad 
semmilyen formában kompenzációt a tulajdonosnak a javítási időszakra. A garanciális 
munkák megkezdéséhez szükséges lehet a vásárlás dátumát igazoló bizonylat. 
Kérjük, mellékeljen egy rövid leírást a problémáról, és adja meg a nevét, címét, a 
várost/államot/irányítószámot, napközbeni és esti telefonszámát, valamint e-mail címét, 
vagy töltse ki a szerviz igénylőlapot a www.dogtra.com weboldalon.Ha a javításra nem 
vonatkozik a garancia, felhívjuk Önt, hogy egyeztessünk a fizetésről, és felhatalmazást 
kérjünk a munkák elvégzésére. Ha bármilyen kérdése van Dogtra termékével kapcsolatban, 
hívjon minket ingyenesen az 1-888-811-9111 sz. telefonon hétfőtől péntekig 8.30 és 16.00 
óra között Csendes-óceáni idő szerint, vagy küldjön e-mailt a repairs@dogtra.com címre, ha 
egy bizonyos termék javításáról szeretne érdeklődni. 
 
A készüléket a következő címre küldje javításra: 
Dogtra Company / Repairs 
22912 Lockness Avenue 
Torrance, CA 90501 
U.S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A modell típustól függően előfordulhat, hogy a kézikönyvben bemutatott képek és rajzok 
kissé különböznek a tényleges terméktől. 

http://www.dogtra.com/
mailto:repairs@dogtra.com

