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Ibrugtagning 

 

1. Sæt batterierne i senderen (dvs. fjernbetjeningen - 2 stk. 4LR44 medfølger). 
Vælg kanal 1 på (7). Den valgte kanal vises i displayet. 
Vælg statisk chock-mode på (9) og sæt styrken til ”0” ved at trykke på (5) som ekstra 

sikkerhedsforanstaltning. 
Vælg vibrations-mode  på (9) og sæt styrken til “20”, eller vælg alternativt Beep-mode . 

Den valgte funktions-mode vises i displayet. 
 

2. Sæt batterierne i modtageren (dvs. halsbåndet - 2 stk. AAA medfølger). 
Du hører et kort bip, og en grøn lysdiode anes igennem siden på huset. 
 

3. Tryk straks herefter på (8). 
Du hører igen et kort bip, hvilket betyder, at sender og modtager nu er parret. 
 

4. Monter batteridækslet på modtageren og lås det med en møtrik på den uisolerede elektrode. 
NB: Du må ikke fjerne isoleringen fra den anden elektrode. Dette er en en plombering imod brug af 
chok-mode, som ikke er tilladt i Danmark. 
 

5. Halsbåndet er nu klar til brug og vil vibrere med den valgte styrke eller bippe ved tryk på (8). 
 

6. Hvis du har 2 modtagere, så vælg kanal 2 på senderen og gentag herefter pkt.2-4. 

 

Vær opmærksom på, at pkt. 2 og 3 skal gentages ved skift af batterier. 
 
 

Strømsparefunktioner 

 

Bemærk, at såvel sender som modtager er udstyret med strømsparefunktioner for at spare på batterierne. 

 

Sender: 

Senderen går i dvale efter 90 sekunder, hvis den ikke bliver brugt. 
For at vække den skal du blot trykke en vilkårlig knap. 
 
Senderen slukker efter yderligere nogle minutter uden brug, 
For at tænde den skal du trykke på Mode-knappen (9) i ca. 3 sekunder. 

 

Modtager: 

Modtageren er udstyret med en bevægelses-sensor. Hvis modtageren ikke er i brug, eller hvis 
modtageren ikke er blevet bevæget i ca. 4 minutter, slukkes den. Den grønne lysdiode er nu ikke 
længere synlig. 

Modtageren tændes igen, når den rystes svagt. Den grønne lysdiode er igen synlig. 

 

God fornøjelse! 

 

 

Ekstra modtager: https://www.alabazar.dk/shop_dk/extra-receiver-for-dog-training-collar.html 
Ekstra batterier: https://www.alabazar.dk/shop_dk/eunicell-4lr44-alkaline.html   
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