
Gard Perimetru Electric Invizibil Wireless 5000MP pentru caini Reincarcabil Ajustabil Waterproof IP67 KD-990

Pas 1. Pentru a va asigura ca sistemul va functiona, proiectati o diagrama pentru a stabili aria gardului, montati 
transmitatorul aproape de o iesire de curent alternativ, stabiliti limitele cu firele si steagurile din pachet, apoi atasati 
receptorul la gatul cainelui.Ca transmitatorul sa functioneze corect asigurati-va ca exista o sursa de curent alternativ 
in apropiere 110-/220 VAC,plasati transmitatorul pe un perete sau copac si fixati-l cu suruburile.
Pas 2. Instalarea steagurilor si conectarea firelor:conectati un terminal al firului la transmitator,montati steagurile 
unul cate unul in acord cu schema efectuata anterior,si asigurati-va ca firele trec prin lacasurile steagurilor.Excesul de 
fire plasati-l in jurul bobinei si conectati terminalul firului la transmitator.
Pas 3.Setarea parametrilor pentru transmitator: campul pentru semnal reprezinta distanta  de la fir pana la 
receptor,apasati butonul on/off pentru a deschide/inchide transmitatorul.Domeniul de control reprezinta cea mai 
scurta distanta dintre limitele firului si receptor.Apasati butonul on/off pentru a porni transmitatorul , cu ajutorul 
butoanelor -, + ajustati intensitatea semnalului , nu intesitatea corecta .Apasati butonul + creste intervalul de control .
apasati butonul – pentru  a scadea intervalul de control .

Setati nivelul semnalului al transmitatorului conform urmatorului tabel :

Nivelul semnalului Distanta 
10 0.5 metri
20 1.0metri 
30 20metri 
40 3.0metri
50 3.5metri
60 4.0metri 
70 4.5metri
80 5.0metri
90 6.0metri

100 7.0metri 

Acest gard pentru câini fără fir este nou lansat, este unul dintre cele mai fiabile, rentabile sisteme de reținere a 
animalelor de companie disponibile astăzi. Ușor de instalat, reîncărcabil, IP 67 impermeabil și 100 niveluri de corecție
a gulerului fără fir. Este potrivit și ușor pentru orice câine de orice dimensiune.. Un cablu îngropat transmite un 
semnal radio inofensiv. Când câinele dvs. se apropie de limită, semnalul determină ca receptorul de guler al câinelui 
să furnizeze corecția setata. Acest gard electric invizibil vă va ajuta să vă instruiți câinele să rămână în zona dorita de 
dvs. 
ATENTIE:
- Gardul electric este conceput numai pentru utilizarea acestuia in aer liber, pentru a evita interferența aplicației la 
domiciliu;
- Permiteti cainelui sa se obisnuiasca cu gulerul inainte de antrenament. A nu se utiliza acest apparat prea agresiv.
- Asigurati-va ca animalul dvs. este potrivit pentru acest tip de antrenament si a nu fi asociat cu o pedeapsa.
- A NU SE LASA gulerul pe cainele dvs mai mult de 12 ore.
- NICIODATA sa nu efectuati proceduri de setare a gulerului cand acesta se afla pe cainele dvs.
- Gulerul electric trebuie folosit doar in supravegherea unui adult.
- A NU LASA copii in preajma dispozitivului.

 


