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A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. 

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, 
vagy akiknek a tapasztalata és tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben 
használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és 
megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag 
felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

hordozható kutyariasztó
DOG 01

Hangjelzésekkel elriasztja, és távol tartja a kutyákat • 10 m 
hatótáv • 25 kHz frekvencia • 125 dB hangnyomás • emberi 
fül számára hallhatatlan • kompakt és hordozható • tartozék 
csuklópánttal • működést jelző LED

Az ultrahangos kutyariasztó a kutyák számára kellemetlen 
hangot bocsát ki, így szükség esetén távol tarthatja támadó 
kutyákat. Figyelem! Az egyes kutyák reakciója eltérő lehet 
a kutyariasztó által kibocsátott hangra. Idős, süket kutyák 
nem hallják a magas frekvenciás hangot. Ha a kutyát ko-
rábban gyakran érte magas frekvenciás hang (kiképzés, 
vagy rendszeres elijesztés során), úgy esetleg nem lehet 
rá hatással a kutyariasztó készülék. A készüléket szigorúan 
tilos békés, barátságos kutyák ellen használni! Ne használja 
a készüléket a kutya nevelésére, idomítására. A készüléket 
kizárólag támadó kutyák elriasztására szabad használni! A 
készüléket szigorúan tilos olyan helyzetben használni, ha a 
kutyának nincs lehetősége elmenekülni a hang elől (például 
zárt térben). 

ÜZEMBE HELYEZÉS, ELEMCSERE
Csomagolja ki a készüléket. Csúsztassa el az elemtartó fe-
delet és helyezzen a készülékbe egy 6LR61 (9V) elemet. 
Ügyeljen a helyes polaritásra! Csúsztassa vissza az elem-
tartó fedelet. Ezzel a készülék üzemkész. A készüléken 
található gomb nyomva tartásakor a készülék nagy han-
gerejű, magas frekvenciájú hangot bocsát ki. A működést a 
készülék elején egy LED fény jelzi. Ne irányítsa a készüléket 
emberi fül felé, mivel a kibocsátott hang esetleg halláskáro-
sodást okozhat.

FIGYELMEZTETÉSEK
Szigorúan tilos a készüléket emberi fül felé irányítani!
A készüléket kizárólag támadó kutyák elriasztására szabad 
használni!
Elemcserét csak felnőtt végezhet!
Az elemeket tilos felnyitni, tűzbe dobni, vagy rövidre zárni!
A nem tölthető elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély!
Az elemeket tilos háztartási hulladékba dobni! 
Tilos a készüléket szétszerelni, vagy módosítani!
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el 
belőle az elemet.
A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a 
dizájn előzetes bejelentés nélkül is változhat.

Az aktuális használati utasítás letölthető a www.somogyi.hu 
weboldalról.
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, 
és elnézést kérünk.  

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA
Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hul-
ladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsé-
ge, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye 
gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosít-
ható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon le-
gyenek ártalmatlanítva.

MŰSZAKI ADATOK
tápellátás:  1 X 9 V (6LR61), nem tartozék
frekvencia:  ~25 kHz
mérete: 12,5 X 2,5 X 4 cm

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne
 dobja a háztartási hulladékba, mert az a környe-zetre
 vagy az emberi egészségre veszélyes összete-vőket is
 tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált 
berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás 
helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a 
berendezéssel jellegében és funkciójában azonos 
berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hul-
ladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is.
 Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját
 egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hul-
ladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban 
előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az 
azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. 

https://www.metroman.hu/termekek/Kutya-Macska-riaszto/

