
 

 

MC309K4 Ultrahangos ugatásgátló, ugatás leszoktató készülék használati és telepítési útmutatója: 

Töltés Első használat előtt töltse fel teljesen a készüléket! A töltéshez bármilyen szabványos 5V min. 2A USB töltőt használhat. A 

teljes töltési idő kb. 2 óra. 

Az ugatásgátló készülék működése:  A készülék rendelkezik egy beépített mikrofonnal, mely érzékelve a kutya ugatását beindítja 

az ultrahang frekvenciás hangszórót, mely a legtöbb kutya számára egy kellemetlen és zavaró hang. Mivel csak a kutya 

ugatásakor lép működésbe, a kutya megtanulja társítani ezt a kellemetlen hangot az ugatáshoz és kerülni fogja, de legalábbis 

csökkenti az ugatások számát a készülék hatósugarában. 

Figyelem! Mivel a különböző kutyák más-más képen reagálnak az ultrahangra, így a készülék hatásfoka kutyánkként eltérő lehet. 

Nem használható öreg, nagyothalló kutyákhoz. Nem használható zajos környezetben. A készülék ideálisan nyílt terepen, a 

hangszórójával az ugató kutya irányába fordítva használható. A különböző tereptárgyak, kerítés, fák stb. jelentősen 

csökkenthetik a hatékonyságot és a hatótávolságot. A készülék hatása általában 3-5 nap után jelentkezik. 

Az ugatásgátló készülék felszerelése:  A készüléket függőlegesen falra, fára stb. kell elhelyezni, a hangszórót a kutya területének 

irányába forgatva. A hangszórók sugárzási szöge kb. 120 fok. Fontos, hogy a hangszóró és a kutya közt ne legyen tereptárgyak, 

mint pl. kerítés, épületek, bokrok, stb. mert azok az ultrahang terjedését erősen korlátozzák és a hatásfokot jelentősen 

lecsökkentik. Ezeket az utasításokat különösen figyelembe kell venni, amikor pl. a szomszéd kutyáját szeretnénk leszoktatni az 

ugatásról. 

 A készülék mérsékelte vízálló kivitel, szerelhető kültérre csak függőleges helyzetben! Döntött állapotban nagyobb eső esetén 

beázhat és a garancia megvonásra kerülhet! Tilos vízbe meríteni! 

Beüzemelés: A bekapcsoláshoz fordítsa el az OFF gombot valamelyik frekvencia állásba. A működést egy erős tapsolással tudja 

ellenőrizni. A Piros LED csak olyankor világít, amikor a szenzor ugatást érzékel és beindul az ultrahang. A frekvencia 

beállításokban 3 mód közül választhat. 15 / 20/ 30 KHz. Érdemes kísérletezni a különböző frekvencia beállításokkal, mert a 

kutyák különbözően reagálnak a frekvenciákra.  

 

 
MC309K4 Ultrahangos ugatásgátló, ugatás leszoktató 
készülék tulajdonságai 

 

• 3 különböző frekvencia móddal  

• Kutyaugatásra automatikusan beindul 

• Hatótáv kb. 7-10 nyílt terepen 

• Emberi fül számára nem, vagy csak alíg hallható 

• Falra szerelhető, cseppálló kivitel 

• Tápellátás: Beépített 3,7V 1500 mAh 18650 

típusú akkumulátor 

• Töltés: USB töltőkábellel (a kábel tartozék, a 

töltő nem) 
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