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Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ning säilitage see, et 
vajadusel uuesti lugeda. 
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Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ning säilitage see, et 

Komplektsus: 
 

 Kaelarihm/vastuvõtja  
 Kaugjuhtimispult/saatja  
 Adaprer koos laadimisjuhtmega  
 Vööklamber koos kahe kinnituskruviga
 7 mm ja 10 mm kontaktid kaelarihmale (erineva karva pikkusega koertele)
 Testlamp 
 2 x AAA 1,5V patareid 
 Kaelapael 
 Hoiustamiskohver 
 Kasutusjuhend 

 
 

Tootekirjeldus 

 
1)Antenn 2) Funktsiooni nupud A1/A2- 
LCD 5) Magnetlüliti asukoht (tähistatud punasega) 
vajutusel), funktsiooninuppude A1/A2/B1/B2 seadistamine
käskluse seadistamise nupp 8) A1 või B1 funktsiooninupu
funktsiooninupude indikaator 10) Signaali edastamise indikaator 11) Valitud 
funktsiooninupu indikaator 12) Patareide laetuse indikaator 13) Valitud r
(korrektsiooniimpulsi taseme number)  14) R
Kinnitusklamber 16) Kaelapaela kinnitusauk 17) Patarei kaas
 
 

 
Vööklamber koos kahe kinnituskruviga 

mm kontaktid kaelarihmale (erineva karva pikkusega koertele) 

 

koer A 3) Funktsiooni nupud B1/B2-koer B 4) 
Magnetlüliti asukoht (tähistatud punasega) 6) Sisse-/väljalülitusnupp (pikal 

vajutusel), funktsiooninuppude A1/A2/B1/B2 seadistamine-lühikesed vajutused 7) 
A1 või B1 funktsiooninupude indikaator 9) A2 või B2 

de indikaator 10) Signaali edastamise indikaator 11) Valitud 
funktsiooninupu indikaator 12) Patareide laetuse indikaator 13) Valitud režiim number 
(korrektsiooniimpulsi taseme number)  14) Režiimi valiku/seadistamise nupud 15) 
Kinnitusklamber 16) Kaelapaela kinnitusauk 17) Patarei kaas 



 
 
1) Kontaktid  
2) Magnetlüliti (tähistatud punasega)   
3) LED indikaatorid 
 
 

 
 

 
1) Ülemine ja alumine kinnitusklamber  
2) Ülemine ja alumine eend (sobituvad kaelarihma 
süvendidesse)  
3) USB kaabel 

 
 

Saatja/käsiseadme ettevalmistamine 
1)Patarei sisestamine 

Keera lahti kaugjuhtimispuldi tagaküljel olevad patareikaane 4 kruvi. Eemalda 
ettevaatlikult patareikaas. Aseta seadmesse kaks AAA patareid jälgides, et patarei ja 
seadme poolused (+ ja -) ühtiksid. Patareide valesti sisestamine võib seadet jäädavalt 
kahjustada. Jälgi, et patarei kaane tihend oleks terve ja asuks oma süvendis. Veekindluse 
suurendamiseks on soovituslik tihend määrida õrna silikoonõli kihiga. Kinnita kaas ning 
keera kruvid kinni mõistliku jõuga. Patarei laetust saab jälgida kaugjuhtimispuldi ekraanilt. 
Patarei kestvus on olenevalt kasutamisest 6-12 kuud. 
 
2) Käsiseadme seadistamine 

Kaugjuhtimispuldi sisselüitamiseks hoia 1 sekundi vältel all sisse-/väljalülitusnuppu.  

Funktsiooninuppude seadistamine- seadme sisselülitamise järgselt on võimalik 
seadistada igale funktsiooninuppule (A1, A2, B1, B2) oma funktsioon. Funktsiooninupu 

seadistamiseks vajutage lühikeselt  sisse-/väljalülitusnuppu (korduval vajutamisel 
liigutakse järgneva funktsiooninupu juurde). Ekraani vasakul all nurgas kuvatakse 
seadistatava funktsiooninupu kujutis (A1, A2, B1, B2). 

Funktsiooninupule käskluse seadistamiseks vajutage  nuppu.  
Võimalik on valida 5 eri käskluse vahel: 

 Stimulatsioon/impulss, mis kestab kogu nupule vajutse aja  

 Stimulatsioon, mis on hetkeline/lühike sõltumata nupule vajutse aja pikkusest  

 Vibratsioon  
 Valgus-kaelarihmal süttib led tuli  

 Helisignaal  

Näiteks: Vajutage lühikeselt (vajadusel korduvalt) sisselülitamise järgselt  nuppu seni  
ekraani alla vasakusse nurka ilmub nähtavale kujutis A1. Vajutage  nuppu seni kuni 
ekraani ülemisse serva ilmub  kujutis. Selliselt on funktsiooninupule A1 seadistatud 
käsklus, mille tagajärjel kaelarihm toob kuuldavale helisignaali.  
 
Seadistage igale funktsiooninupule endale meelepärane käsklus.  
 

Vastuvõtja/kaelarihma ettevalmistamine 
 
Enne toote kasutusele võtmist lae täis kaelarihmas/vastuvõtjas 
olev aku. Selleks ühenda laadija vastuvõtjaga. Jälgi, et laadija 
eenduvad osad sobituksid kaelarihmal olevate süvenditega ja 
et laadija kontaktid puutuksid kokku kaelarihma kontaktidega. 
Ühenda USB kaabel laadimisadapteriga ning paigalda adapter 
vooluvõrku. Süttib kaelarihma oranž LED. Indikaator LED 
kustub, kui kaelarihm on laetud. Optimaalne laadimistem-
peratuur on 00C kuni 400 C. Vastuvõtja laadimiseks kasuta 
ainult originaal adapterit, kuna selleks mitte ettenähtud 
adapterid võivad seadme akut kahjustada. 
 

 
Vastuvõtja laetustaseme jälgimine: 

Roheline led- vastuvõtja laetuse tase on 51-100% 
Samaaegselt roheline ja punane led-  vastuvõtja laetuse tase on 50% või madalam 
Punane led-vastuvõtja aku on tühi. Ooterežiimis on vastuvõtja tööaeg 90 tundi. 
 
Ära hoiusta vastuvõtjat täiesti tühja akuga. Tühja akuga hoiustamine võib vastuvõtja akut 
kahjustada. 
 

Kaelarihma sisse-/väljalülitamine   
 

Sisselülitamine: kaelarihma sisselülitamiseks (või program-
meerimiseks) vii vastuvõtja ja saatja magnetlülitid (tähistatud 
punasega) kohakuti. Vastuvõtjal süttib punane led tuli, seejärel 
roheline (1-2 sekundi jooksul). Rohelise led-i süttimise järel vii 
kaelarihm saatjast eemale. Kaelarihm on sisse lülitatud 
(laetustaseme indikaator led vilgub).     
Väljalülitamine: väljalülitamiseks vii vastuvõtja ja saatja 
magnetlülitid kohakuti. Vastuvõtjal süttib roheline led, seejärel 
punane. Punase led-i süttimise järel vii kaelarihm saatjast 
eemale. Kaelarihm on väljalülitatud.  
 
 
 



Kaelarihma ja kaugjuhtimispuldi ühildamine 
 
Igal vastuvõtjal on oma kodeeritud raadiosignaal. Tehasest tulles on kaelarihm ja saatja 
juba ühildatud. Ühildamist on vaja läbi viia juhul kui soetate juurde uue lisarihma teisele 
koerale või siis kui soovite ühel vastuvõtjal kasutada kõiki 4 funktsiooninuppu. Enne 
ühildamise alustamist veendu, et läheduses ei töötaks samaaegselt ühtegi teist Dogtrace 
poolt toodetud treeningseadet. Ühildamiseks peab kaugjuhtimispult olema sisselülitatud.  
 
Treeningpult on disainitud kasutamiseks samaaegselt kahel koeral selliselt, et kummalgi 
vastuvõtjal on samaaegselt kasutusel kaks funktsiooninuppu (A1,A2- koer A ja B1,B2-koer 
B). Ühe vastuvõtja/kaelarihma kasutamise korral on võimalik kasutada ühel vastuvõtjal 
kõiki nelja funktsiooninuppu. Selleks tuleb vastuvõtja teistkordselt ühildada kaugjuhtimis-
puldiga. 
 
Vasuvõtja/kaelarihma ühildamine A1/A2 funktsiooninuppudega  

1) Lülita sisse saatja/kaugjuhtimispult 
2) Vastuvõtja peab olema väljalülitatud (oluline) 
3) Vii vastuvõtja ja saatja magnetlülitid kohakuti. Süttib punane led vastuvõtjal, seejärel 
roheline led. Hoia vastuvõtjat ja saatjat kohakuti 5 sekundit. Nii punane, kui ka roheline led 
vilguvad kolm korda, misjärel süttib ainult roheline led. 
4) Vii vastuvõtja saatjast eemale 
5) Vajuta funktsiooninuppe A1 või A2 
6)Edukast ühildamisest annab vastuvõtja märku helisignaaliga 
 
Treeningrihma komplekti (saatja koos vastuvõtjaga) korral on tehasest tulles vastuvõtja 
juba ühildatud funktsiooninuppudega A1 ja A2. 
 
Teise vastuvõtja/kaelarihma ühildamine B1/B2 funktsiooninuppudega 

Tegutse samamoodi nagu eelnevalt. 5ndas punktis vajuta B1 või B2 funktsiooninuppu. 
 
Ühe vastuvõtja ühildamine kõigi nelja(A1, A2, B1, B2) funktsiooninupuga. 

Tehasest tulles on vastuvõtja ühildatud A1 ja A2 funktsiooninuppudega. Protsessi võib 
korrata ülaltoodud juhiste abil. Selleks, et üks vastuvõtja võtaks vastu sigaanale ka B1 ja 
B2 funktsiooninuppudelt on vajalik need ühildada järgnevalt: 
1) Lülita saatja/juhtumispult sisse  
2) Lülita vastuvõtja/kaelarihm sisse. NB! Pane tähele, et A1 ja A2 nuppudega ühildamisel 
on vastuvõtja välja lülitatud ning B1 ja B2 nuppudega ühildamisel sisse lülitatud. 
3) Vii vastuvõtja ja saatja magnetlülitid kohakuti. Süttib punane led vastuvõtjal, seejärel 
roheline led. Hoia vastuvõtjat ja saatjat kohakuti 5 sekundit. Nii punane, kui ka roheline led 
vilguvad kolm korda, misjärel süttib ainult roheline led. 
4) Vii vastuvõtja saatjast eemale 
5) Vajuta funktsiooninuppe B1 või B2. 
6)Edukast ühildamisest annab vastuvõtja märku helisignaaliga 

Kaelarihma sobitamine koerale 
 
Mõlemad kaelarihma kontaktid peavad olema vahetus kontaktis koera nahaga. Vastasel 
juhul seade ei toimi. Komplekti kuuluvad 7mm ja 10mm kontaktid. Lühikesekarvalisel 
koeral kasuta lühikesi kontakte, pikakarvalisel pikemaid. Juhul, kui komplektis olevad 
kontaktid jäävad lühikeseks on kaelarihmale võimalik paigalda ka 12-17mm kontakte. 
Kontaktid keera kaelarihmale sõrmedega (näpitsaid mitte kasutada). Vajadusel tuleb piirata 
kaelarihma kontaktide piirkonnast karvu. Kontrolli regulaarselt kontaktide kinnitust. 
Kinnita kaelarihm lõua alla kaelale. Rihm peab olema suhteliselt pingul, kuid ei tohi segada 
koera hingamist. Kaelarihma paigutamine kaela külje peale suurendab kaugjuhtimispuldi 
tööraadiust. 
 

Funktsioonide/käskluste seadistamine 
 
Iga funktsiooni (impulss, helisignaal, vibratsioon, valgus) on võimalik seadistada (valida 
režiimi). Näiteks impulsi puhul selle tugevust või helisignaali puhul selle kestvust. Selleks 
tuleb käskluse seadistamise nupuga  liikuda funktsioonile mida soovite muuta. Seejärel 
valida sobilik režiim saatja paremal küljel asuvate režiimi valiku nuppudega. 
 

Helisignaal: Koera kaelas olev vastuvõtja tekitab helisignaali, mida saab kasutada 
hoiatusena või näiteks ka enda juurde kutsumiseks. Oluline on seda kasutada alati 
samamoodi selleks, et koera mitte segadusse ajada. 
 

Režiim Helisignaal Limiit 
1 pikk 30 sekundit 
2 hetkeline (klikker funktsioon) - 

 

Hetkeline ja kestev stimulatsioon: / Hetkelise impulsi kestvus on 0,1 sekundit 
sõltumata nupulevajutuse pikkusest. Kestev stimulatsioon kestab seni kuni hoiate nuppu 
all. Stimulatsiooni pikkus on turvakaalutlustel piiratud 8 sekundiga. Teil on võimalik valida 
40 stimulatsiooni tugevusastme/režiim vahel. Sellest kuidas valida teie koerale sobilikku 
taset saate lugeda peatükist treenimine. 
 

Vibratsioon: Antud funktsiooni saab kasutada koera enda juurde kutsumiseks või tema 
tähelepanu saamiseks, kui ta tegeleb millegi keelatuga. Vibratsiooni kasutamine on hea 
võimalus kuulmisraskustega koera treenimiseks. Iga vibratsiooni režiim võib tähistada 
erinevat käsku. 
 

Režiim Vibratsioon Intervall Limiit 
1 katkendlik 0,5s 30s 
2 kestev - 30s 
3 3x 0,5s - 
4 lühike 0,2s - 



Valgus: Vastuvõja läbipaistvas korpuses asuvad led pirnid, mille süttimist on pimedas 
kaugele näha. Funktsioon võimaldab pimedas üles leida oma koera ning juhul, kui teil on 
kaks koera, siis neid ka üksteisest eristada erinevate valgusrežiimide abil. 
Valgusfunktsiooni kestev kasutamine (pidev vilkumine) tühjendab vastuvõtja akut oluliselt 
kiiremini, kui muu kasutamine. 
 

Režiim  Intervall Limiit 
1 seni kaua, kuni nupp on alla vajutatud 0,5s 30s 
2 nupule vajutuse järgselt kestev vilkumine 2s - 
3 2x 0,5s - 
4 10x 2s - 
5 seni kaua, kuni nupp on alla vajutatud 0,1s 30s 
6 nupule vajutuse järgselt kestev vilkumine 1s - 
7 2x 0,1s - 
8 10x 1s - 

    

Treenimine 
 
Treeningu alustamisel laske koeral harjuda kaelarihmaga mõned päevad kaugjuhtimispulti 
kasutamata. Ära kasuta treeningseadet lemmiku terviseprobleemide või stressi korral. 
Treeninguid võib alustada alates 6ndast elukuust. Selged peaksid olema ka esmased 
käsklused nagu istu, lama, koht ja ei tohi. Treeningsessioonid peaksid olema lühikesed. 
Parem on treenida tihedamalt ja lühemat aega, kui harvem ja pikemat aega. Arene aeglaselt 
ja ära kiirusta. Kui koer on kaotanud huvi, ära jätka sessiooni. Tee paus, et puhata või 
mängida. Hea käitumise eest kiida alati koera. Lemmiku treenimine nõuab aega ja 
pühendumist. 
Esimesel treeningul testi koera tundlikust seadmele. Selleks rahusta koer ning vajuta 
Korrektsiooni/stimulatsiooni nuppu tasemel/režiimis 1. Jälgi kuidas koer reageerib. Tava-
liselt reageerib koer kõrvade liigutamisega, pea pööramise, keele limpsamise või oma 
asukoha vahetamisega. Kui koer ei reageeri, siis kontrolli, kas kaelarihma kontaktid on 
kontaktis koera nahaga. Vali tase 2 ning korda sama protsessi. Tõsta korrektsiooni taset 
seni, kuni jõuad tasemini millele koer reageerib. Kasuta leitud taset rahulikus keskkonnas 
treenimisel. Keerulisemates tingimustes (näiteks pargis treenimisel, kus on palju segajaid- 
teised koerad, linnud, inimesed) treenimisel kasuta kõrgemat taset. Korrektsiooniimpulss 
peab olema koerale ebameeldiv. 
Treenimisel jälgi alati hoolega lemmiku reaktsiooni korrektsiooniimpulsile. 
Korrektsiooniimpulss ei ole mõeldud karistamiseks, mistõttu ei tohi see olla liiga tugev, 
põhjustada valu ega hirmu. Eelista pikemat korrektsiooni tugevamale korrektsioonile. 
Korrektsiooniimpulssi kasuta täpselt sellel hetkel, kui koer teeb midagi keelatut või ei allu 
sinule.  
Esimesed treeningud vii läbi rahulikus ja lemmikule tuttavas kohas, kus pole segajaid. 
Edasi arenedes alusta treeniguid segajatega (teised loomad, inimesed) keskkonnas. 
Lemmikule tuleb arusaadavaks teha, milline käitumine on tahetud ja milline mitte. Anna 
koerale käsklus, kui ta seda eirab kasuta helisignaali ning 1-2 sekundi järel kasuta 

korrektsiooni, kui koer ei reageeri. Alati kui koer täidab käskluse kiida ja patsuta teda 
ning premeeri maiusega. Täidetud käsklusi ei tohi võtta iseenesest mõistetavana. 
Helisignaali saab kasutada lisaks hoiatusele ka tähelepanu äratamiseks või enda juurde 
kutsumiseks. 
Tutvu treeningpuldiga kaasas oleva õppevideoga. Täienda oma teadmisi koera treenimise 
kohta ning ära kõhkle nõu küsimast koerakoolitajalt. Treeningpuldi kasutamiseks peaksid 
olema selged põhitõed sellest, kuidas koeraga suhelda. Kui sul puuduvad need teadmised, 
tutvu koerte treenimisalase kirjandusega või pöördu koerakoolitaja poole. 
 
Info 

 Hoida toodet lastele kättesaamatus kohas. 
 Vältida vee sattumist kaelarihma/vastuvõtjasse. 
 Kaelarihm on veekindel ainult siis, kui tihend on heas korras ning töödeldud 

kergelt silikoonõliga. 
 Eemalda saatjast patareid, kui seda ei kasuta 3 kuud või enam. 
 Ära jäta tühjenenud patareid seadmesse. Selle lekkimine võib põjustada saatja 

riknemist. 
 Enne kaelarihma paigaldamist koerale kontrolli, kas kontaktid on korrektselt 

kinnitatud. 
 Ära jäta toodet kõrge temperatuuriga kohtadesse (Näiteks auto armatuurile otsese 

päikesevalguse kätte). 
 Ärrituse välitimiseks ära lase koeral kaelarihma kanda rohkem kui 12 tundi 

ööpäevas. 
 Kaelarihma kontaktid võivad põhjustada hõõrdusmisel või maksimaalse lubatud 

kasutusaja (12tundi ööpäevas) ületamisel nahaärritust. Ära lase koeral kanda 
vastuvõtjat koguaeg täpselt ühel ja samal kohal. Nahaärrituse korral eemalda 
kaelarihm seniks, kuni nahk on täielikult paranenud. 

 Toote töötemperatuur on -10 kuni +50 kraadi. 
 Maastik ja tehisobjektid võivad vähendada treeningpuldi tööraadiust. 
 Enne treeningut kontrolli patareide seisukorda. 
 Toode tekitab magnetvälja sagedusega 869.52 MHz. Maksimaalne 

signaalitugevus on 100mW. 
 Südame stimulaatoriga inimestel kontakteeruda arstiga seadme kasutamise osas. 
 Kui komplektis olevad vastuvõtja kontaktid jäävad lühikeseks, hangi pikemad. 
 Kui koera nahk on kaelarihma kontaktide juurest kuiv, niisuta seda vaseliini, 

kreemi või beebiõliga (kuiv nahk ei ole tundlik stimulatsiooni suhtes). 
 Jälgi, et kaelarihm ei oleks liiga lõdvalt kaelas. Liikuv kaelarihm võib tekidada 

hõõrdumist ning seadme mittetoimimist. 
 
Seadme tööraadiust mõjutavad lisaks maastikule ja 
taimestikule ka selle hoidmise asend. Levi on kõige 
parem hoides saatjat pea kohal, maapinna suhtes 
vertikaalselt. Levi on kõige halvem, kui saatja antenn 
on suunatud maapinna poole. 




