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

Komplektsus: 
 Kaelarihm 
 12 mm ja 17 mm kontaktid kaelarihmale (erineva karva pikkusega koertele) 
 Testlamp 
 Magnet korrektsioonitasemete seadistamiseks 
 CR2 3V patarei 

 

Tööpõhimõte  
 
Haukumisvastane rihm reageerib looma häälepaelte vibratsioonile, mis tekib haukumisel 
või ulgumisel. Haukumise tuvastamisel antakse koerale heli ja/või lühikese 
korrektsiooniimpulssiga(koos heliga) märku, et haukumine pole hea.  Koer õpib, et 
haukuda tuleb ainult vajadusel. 

 

 

Patarei paigaldamine 

Keera lahti kaelarihma neli kruvi ning eemalda selle kaas. Aseta seadmesse CR2 3V patarei 

jälgides, et patarei ja seadme poolused (+ ja -) ühtiksid. Patarei sisestamise järel kuulete 

helisignaali. Kui te helisignaali ei kuule eemaldage patarei koheselt, kontrollige polaarsust 

ning sisestage see uuesti. Samuti ei kostu helisignaali tühja patarei korral. Patarei valesti 

sisestamine võib seadet jäädavalt kahjustada. Seejärel kinnita kaas jälgides, et tihend on 

omal kohal. Veekindluse suurendamiseks tuleks tihend määrida õrnalt kokku silikoonõliga. 

Kinnita kruvid mõistliku jõuga. Patarei kestvus ooterežiimis on 6 kuud. Kui seade hakkab 

ilma haukumiseta pidevaid signaale andma on patarei tühi. Vaheta see koheselt. Ära lase 

lemmikul kanda tühja patareiga rihma.  



Seadistamine 

Režiimi valimine 

Korrektsiooniimpulsi tugevus tuleb seadistada vastavalt oma koera iseloomule. Alguses 

proovi madalama impulsiga režiimi, kui koer ei reageeri, kasuta kõrgema impulsiga 

režiimi.  Režiimi valimiseks aseta magnet kaelarihmal oleva magnetlüliti juurde (joonis 2). 

Patarei peab olema sisestatud. Hoides magnetit lüliti juures kuulete helisignaale (piikse). 

Kuuldud piiksude arv tähistab sellele vastavat režiim (tabel 1). Režiimi piiksude vahel on 

lühikesed pausid. Kui tekib raskusi piiksude arvu lugemisega, lugege piiksude vahele 

jäävaid pause. Kui olete jõudnud sobiva režiimini, eemaldage magnetpulk lüliti juurest. 

Valitud režiim salvestatakse. Tehasest tulles on seade režiimis 1. Kui viite magneti lüliti 

juurde 1 sekundiks  ning seejärel eemaldate selle, saate teada piiksude arvu järgi millises 

režiimis vastuvõtja on. 

joonis 2 

Tabel 1. 
Režiim Piiksude 

arv 
Korrektsioon 

1 1 heli 
2 2 heli+madal korrektsiooniimpulss 
3 3 heli+keskmine korrektsiooniimpulss 
4 4 heli+kõrge korrektsiooniimpulss 
5 5 heli+5 astmeline progresseeruv 

korrektsiooniimpulss 
6 6 testrežiim 

Tundlikkuse seadistamine 

Tehasest tulles on seadme tundlikus häälepaelte vibratsioonile keskmisel tasemel. 

Tundlikust on võimalik reguleerida keerates tundlikkuse reguleerimiskruvi vastu või 

päripäeva (joonis 3.) Vastupäeva keerates tundlikus väheneb, päripäeva keerates tundlikus 

suureneb. 

    joonis 3 

Testimine  

Seadme töökorra testimiseks kinnita testlamp kaelarihma kontaktide külge (keera 

kaelarihma kontaktid lõdvemaks, paiguta testlambi kontaktid kaelarihma kontaktide vahele 

ning keera need uuesti kinni). Seadista magnetit kasutades kaelarihm režiimi 6. Kaelarihm 

annab helisignaali ning süttib testlamp, seejärel läheb kaelarihm tagasi režiimi 1. 

joonis 4 

Kaelarihma sobitamine koerale 
 
Mõlemad kaelarihma kontaktid peavad olema vahetus kontaktis koera nahaga, 
vastasel juhul seade ei toimi. Komplekti kuuluvad 12 mm ja 17 mm kontaktid. 
Lühikesekarvalisel koeral kasuta lühikesi kontakte, pikakarvalisel pikemaid. Vajadusel 
tuleb piirata kaelarihma kontaktide piirkonnast karvu. Kontrolli regulaarselt metallpulkade 
kinnitust. Kinnita kaelarihm lõua alla kaelale. Seadme korpusest kinni hoides liiguta 
kaelarihma edasi-tagasi, selleks, et kontaktid tungiksid läbi karvade.  Rihm peab olema 
piisavalt pingul, kuid ei tohi segada koera hingamist. Rihma ja koera kaela vahele peaks 
maksimaalselt mahtuma 1-2 sõrme(sõltuvalt sõrmest). Kui kaelarihm haukumisel ei 
aktiveeru(helisignaali ei kostu) muuda kaelarihma tundlikumaks ja proovi uuesti. Kui ka 
siis kaelarihm ei aktiveeru, pane rihm rohkem pingule ning proovi uuesti. Kaelarihma 
tundlikkuse põhja keeramisel(mudelid d-mute ja d-mute light) võib tekkida olukord, kus 
rihm aktiveerub liiga kergesti. Sellisel juhul vähenda tundlikkust ning veendu, et kontaktid 
on korralikult koera kaela vastas.  



Treenimine 

Õigel kasutamisel on haukumisvastane kaelarihm efektiivne ning ohutu treenimisvahend. 
Ära kasuta haukumisvastast kaelarihma lemmiku terviseprobleemide või stressi korral. 
Treeninguid võib alustada alates 4ndast elukuust. Iga koer on erineva õppimisvõimega. Ole 
kannatlik ning ära karju koera peale, see võib teda ainult innustada haukuma. Koos 
haukumisvastase rihmaga ei tohi olla lemmikul kaelas teisi rihmasid (eriti metallrihmasi). 
Ole järjekindel selleks, et koera mitte segadusse ajada. Laske koeral harjuda kaelarihmaga 
mõned päevad (3-4 tundi päevas), ilma, et te seda sisse lülitaks. Oluline on, et koera nahk 
harjuks rihma kontaktidega. Hiljem võib kaelarihma ka pikemalt kaelas hoida. 
Koerad hauguvad erinevatel põhjustel. Haugutakse näiteks hirmust, erutusest, oma tahtmise 
saamiseks, käsu peale, tähelepanu saamiseks, teiste loomade hoiatamiseks või eemale 
peletamiseks ning ka ilma igasuguse põhjuseta. Haukumine on koera loomuses, mistõttu ei 
ole eesmärgiks see, et koer lõpetaks täielikult haukumise, teatud olukordades on 
haukumine isegi vajalik. Eesmärgiks on see, et koer ei hauguks olukordades kus see pole 
vajalik/soovitud ning lubatud. 
Lemmik peab seostama haukumist ja korrektsiooni-impulssi. Alusta treenimist režiimis 1 
(ainult heli). Helisignaalidest ei piisa tõenäoliselt haukumise lõpetamiseks, kuid aitab luua 
seose, mis järgneb haukumisele. Pärast mõneajast režiimis 1 treenimist  mine üle režiimile  
(2-5) kus lisaks helisignaalile saab koer ka korrektsiooniimpulsi. Režiimi valikul alusta 
madalamast, kui teie koer ei reageeri, minge üle kõrgemale tasemele. Režiimis 5  (heli+5 
astmeline progresseeruv korrektsiooniimpulss) saab koer haukumisel madala tasemega 
korrektsiooniimpulsi, haukumise jätkamisel muutub korrektsioon tugevamaks. 

Tekita olukord, kus te ei soovi, et koer hauguks. Näiteks laske kellelgi uksele koputada. 
Esimesel korrektsiooniimpulsi saamisel jälgi lemmiku reaktsiooni (esimest korda võib koer 
tulenevalt ehmatusest kiunuda). Korrektsiooniimpulsi saamise järel on mitu võimalust 
kuidas edasi käituda. Esimene võimalus on keelata koera haukumast. Kui koer lõpetab 
haukumise kiida teda. Harvadel juhtudel hakkab koer korrektsiooniimpulsi saamisel 
rohkem haukuma või kiunuma. Sellisel juhul rahusta koera. Lemmik mõistab, et haukumise 
lõpetamisel korrektsiooniimpulsid lõppevad. Teine variant on eirata koera täielikult. 
Antud juhul ei tohi koerale pöörata mitte mingisugust tähelepanu, isegi kui koer haugub 
järele jätmata. Ära räägi koeraga, katsu ega vaata teda. Lõpuks, kui koer lõpetab 
haukumise, kiida teda ning premeeri maiusega. Eelistada tuleks teist käitumisvarianti kuna 
koeraga kontakti loomine haukumise ajal võib mõjuda talle kiitusena või julgustada teda 
veelgi rohkem haukuma. 
Esimestel päevadel kasuta kaelarihma ainult enda juuresolekul selleks, et veenduda kaela-
rihma korrektses toimimises. Koer ei tohi saada põhjuseta korrektsiooniimpulsse. 
Vajadusel tuleb reguleerida kaelarihma tundlikust.  

Hiljem, kui koer harjub kaelarihmaga, saab seda kasutada ka olukordades kus pidev 
juuresolek ei ole võimalik. Näiteks kui teil on probleeme sellega, et koer haugub ilma 
põhjuseta kodust äraoleku ajal või kodust lahkumise hetkel, jäta kaelarihm esialgu kaela 
kodust lühikeseks ajaks (näiteks poodi minnes) ära minnes. Kui koer on harjunud rihmaga 
üksi olema võib teda üksi jätta ka pikemateks perioodideks. Näiteks tööle minnes. 

Lemmikut ei tohi kindlasti jätta pikaks ajaks (näiteks puhkusele minnes) järelvalveta, 
kui ta kannab haukumisvastast kaelarihma. 
Kui olete kindel, et koer on üleliigsest haukumisest soovitud olukordades lahti saanud, 

võite kaelarihma kasutamise lõpetada. Juhul, kui koer hakkab uuesti haukuma, kasuta 

kaelarihma edasi. Koer saab aru, et seade tuleb tagasi, kui ta oma käitumist ei muuda. Ära 

unusta hea käitumise eest kiita koera. Jaluta ja mängi koeraga päeva jooksul võimalikult 

palju, väsinud koer on rahulik. Erinevatel koertel on erinev iseloom ja temperament ning ei 

ole võimalik ette teada, kuidas teie koer reageerib käesoleva toote 

kasutamisele.Agressiivne koer võib impulssi saades rünnata lähedal asuvaid inimesi, loomi 

ja objekte. Kui teie koer kaldub agressiivsusele, ärge kasutage haukumisvastast kaelarihma 

enne, kui te pole veendunud enda ja teiste ohutuses. 

Info 
 Hoida toode lastele kättesaamatus kohas. 

 Vältida vee sattumist kaelarihma. 

 Eemalda patarei, kui seadet ei kasutata 3 kuud või enam.  Ära jäta tühjenenud 

patareid seadmesse. Selle lekkimine võib põhjustada vastuvõtja riknemist. 

 Enne kaelarihma paigaldamist koerale kontrolli, kas kontaktid on korrektselt 

kinnitatud. 

 Ära jäta kaelarihma kõrge temperatuuriga kohtadesse (näiteks auto armatuurile 

otsese päikesevalguse kätte). 

 Seade on mõeldud kasutamiseks omaniku järelvalve all. 

 Ära lase koeral kaelarihma kanda rohkem kui 12 tundi ööpäevas. Kui on 

vajalik lasta seadet kanda kauem kui 12 tundi, vaheta kaelarihma asukohta koera 

kaelal. 

 Kaelarihma kontaktid võivad põhjustada hõõrdumisel või maksimaalse lubatud 

kasutusaja (12tundi ööpäevas) ületamisel nahaärritust. Ära lase koeral kanda 

vastuvõtjat koguaeg täpselt ühe ja sama koha peal. Nahaärrituse korral eemalda 

kaelarihm seniks, kuni nahk on täielikult paranenud. 

 Veekindluse kindlustamiseks tuleb vastuvõtja tihendit vahetada korra aasta 

jooksul. 

 Toote töötemperatuur on -10 kuni +50 kraadi. 

 Kaelarihm ei aktiveeru kõrvaliste helide peale. Näiteks teise koera haukumine. 

Veaotsing 
 Testi kaelarihma korrasolekut testpirni abil. Rihma saab aktiveerida testrežiimis 

või kontakte vastu kõva pinnast (ca 10cm pikkuselt) tõmmates. 

 Juhul kui kaelarihm haukumisel ei aktiveeru(helisignaali ei kostu) otsi infot  

peatükist kaelarihma sobitamine koerale. 




