Szökésgátló
Láthatatlan szökésgátló területzáró rendszer

Használati utasítás
Köszönjük, hogy
megvásárolta a COLLIER
REFLEX termékcsomag
“Szökésgátló”
felszerelését, amelyet az
elektronikai piac
állatokra specializálódott
ágazatának vezetője, a
LACME cég fejlesztett ki,
és gyártott
Franciaországban. A
használati utasítások
figyelmes elolvasásával a
termék hosszú éveken át
fogja önt kitűnően
szolgálni.
Használat előtt, kérjük,
olvassa el a tanácsokat,
hogy befektetése
maximális
megelégedésére
szolgáljon. Őrizze meg a
használati utasítást a
későbbiekben szüksége
lehet rá.

Ha járatos a kutyalélektanban, továbbá alaposan ismeri kutyája jellemét, ez még nem minden
esetben elegendő az állat heves természetének mérsékléséhez. A Collier Réflex
“Szökésgátló” felszerelése valóban hatékony eszköz a szökés megakadályozására, a
virágágyások, a virágok vagy a medencék védelmére.
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A SZÖKÉSGÁTLÓ FELSZERELÉS ÖSSZETÉTELE

5

Adókészülék 12V-os áramátalakítóval :
Ez bocsátja ki a körülkerített övezet ellenőrzésének jelét.

Az antenna :
Továbbítja az adókészülék által kibocsátott jelet (100 méteres körzetben).

A vevőkészülékkel ellátott nyakörv :
A nyakörv hangjelzéssel vagy elektrosztatikus jelzéssel figyelmezteti a kutyát, ha túl közel merészkedik az antennához.

Kiegészítő felszerelések :
Két darab kiegészítő elektróda (rövid és hosszú), amely a nyakörv felhelyezését segíti a kutyája szőrzetére, egy, a
felszerelés pontosságát ellenőrző lámpa és egy 6V / 4 SR 44 elem a nyakörvhöz.

5 Felhasználói kézikönyv és jótállás :
Az övezet körülkerítésének előkészítése – Üzembe helyezés - Használat - Betanítás

Oldal 3

HOGYAN MŰKÖDIK?
Kijelölte a kutya
mozgási területét.

Ha a “Veszélye”
zónához közelít, egy
sípjel figyelmezteti.

Ha
továbbmegy,
egy korrekciós
jel hátrálásra
készteti.

Az antenna :
A kertben lévő antenna
összeköttetésben áll az
adókészülékkel, és jelzést ad le a
nyakörv felé. Az antenna
elhelyezkedése határozza meg a
szabad mozgási terület határait.

A vevőkészülékkel ellátott
nyakörv :
Helyezze a kutya nyaka köré. A
nyakörv fogja a jelet, amikor a kutya túl
közel ér az antennához. Figyelmeztető
sípjelet ad le, majd egy korrekciós jelet
bocsát ki, ha az állat tovább közelít.

Az adókészülék :
Az adókészüléket a házban, a
garázsban vagy fedett kerti épületben
szerelje be.
Alacsony frekvenciájú jelzést ad le,
amelyet az antenna továbbít.
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A KÖRÜLHATÁROLNI KÍVÁNT TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE
Az antenna útvonalának kijelölése meghatározó lépés a berendezése hatékony működéséhez. Egyetlen részletet se hagyjon
figyelmen kívül. Az 1., 2. és 3. beszerelést ajánljuk, amelyek különösen jól működnek.

1
Kerülje a
derékszöget

A virágok, medence
védelme

Nem engedi a kutyámat
a medencébe vagy a
virágágyásokba menni

3
2
A bejárat
megerősített
védelme

3

Nem engedi a
kutyámat kiszökni a
kapun, amikor beállok
az autóval.

A kert elülső
részének
megerősített
védelme
A kutyám szabadon
mozoghat a kert elülső
részében, de a ház
mögötti területre nem
engedi

A kert
területének
védelme
Nem engedi, hogy
a kutyám
elcsavarogjon.

Különösen ajánlott a bejárati kapu előtti terület
megerősítése a 2. számú modell leírása szerint.
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ÜZEMBE HELYEZÉS
Az antenna
1) A megfelelő hosszúság :
A Szökésgátló csomag tartozéka egy 100 méter hosszú antennahuzal.
A 100 métert meghaladó övezetekhez is fel tudja használni az eredeti 100 m-es huzalt, a 300 m-ig terjedő huzal estén 1,5 mm2
átmérőjű huzallal, 300 m felett 2,5 mm2 átmérőjű huzallal kell meghosszabbítania. Ehhez használja a csomagban található
csatlakozókat, és hozzon létre tökéletes csatlakozást, amelyeket ragsztószalaggal védjen.

m

mm²

0 - 100 m

0,75 mm²

100 - 300 m

1,5 mm²

300 - 1000 m

2,5 mm²

Szabadítsa meg a huzalok végét a
műanyag
űanyag burkolattól.
m
Kösse össze a végeket a csatlakozóban.
őket
Nyomja össze ő
ket egy fogóval, hogy

2) Hatótávolság és érzékelési szög
A felszerelés úgy működik, mint egy 360°-os szögben sugárzó, kis távolságban ható rádióantenna. A hatótávolságot az
adókészüléken elhelyezett tekerőgomb segítségével állíthatja be, melynek skálája 0-tól a maximum távolságig terjed. A
8kHz-es frekvencia ártalmatlan, és nem zavarja a környezetet. A maximális erősség számos idő- és térbeli tényezőtől függ :
a kutya nyakának elhelyezkedése a földben elhelyezett köráramhoz képest, a talaj nedvességtartalma és jellege, a huzal
átmérője, az antenna helyi beállítása stb.
PÉLDA : Egy 25 m x 25 m-es bekerített területhez, és kutyájának marmagassága 40 cm az
antennahuzalhoz képest, általában mindig lehetséges úgy beállítani a készüléket, hogy a sípoló hang a
huzaltól 60 cm – 6 m-re szólaljon meg, majd ha tovább közeledik, a korrekciós jelet 90 cm – 3,5 m
távolságban észlelje.

Az antenna hatóereje a szabályozó segítségével állítható :
A jel erőssége egyszerre változik vízszintesen és függőlegesen.

mini

maxi

OK
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Állítógomb

ÜZEMBE HELYEZÉS
Az antenna (folyt.)
3) Az antenna lefektetése
Induljon ki onnan, ahol elhelyezi az adókészüléket, göngyölítse le fokozatosan az antennahuzalt. A különösen nagy
területekhez használjon lehetőleg egyetlen antennahuzalt, amelynek átmérője az egész hosszában azonos.
A sarkokat gömbölyítse le (lásd 1. ábra).

Kerülje a
derékszöget !
1. ábra

Jel nélküli átjáró : ha egybekapcsoljuk a huzal
”Kimeneteli” és “Bemeneteli” ágának egy részét, a két
jelzés kioltja egymást. Jel nélküli átjárót hozunk tehát létre,
ha összesodorjuk (vagy ragasztószalaggal
összeragasztjuk) a huzal ezen részeit.

kimenet

Sodorja össze az
antennahuzalt

bemenet

Hogyan erősítsük meg a védelmet ?
Minimum 1,5 m

VUE DE DESSUS

A védelem megerősítése ha a tiltott zóna
portail
erősebb védelmére törekszünk az állat
csökönyössége miatt, elhelyezhetünk egy
Párhuzamosan fektesse
“Kimeneti” és egy “Bementi” ágat a földön
le
az antennahuzalt
egymással párhuzamosan, de bizonyos
távolságra egymástól. Ez növeli a védett zóna
mélységét, így hatékonyságát is.
Ugyanakkor a két huzalt egymástól legalább 1,5 méteres távolságra kell elhelyeznünk a földön ahhoz, hogy a hullámhatás
növekedejen. Ha a két huzal túl közel kerül egymáshoz, a hullámok kioltják egymást (a kimeneti és bemeneti ág miatt).

Az antenna elrejtése ha kívánja, az antennahuzalt betemetheti a föld alá (például a kapubejáró előtt) körülbelül 5
cm mélyen. Ne feszítse meg túlzottan. Ügyeljen a csatlakozásokra, és jelölje meg az elhelyezésüket, hogy könnyebb
legyen utólag ellenőrizni.
Ötlet : a betemetett vagy besüllyesztett huzalokat műanyag tokkal védheti.
Ifigyelem : ne temesse be a huzalokat a szükséges betanítás vége előtt, amíg az állat világosan meg nem ismeri az
engedélyezett és tiltott területeket. A betanítás után kutyájának emlékezetére kell hagyatkoznia és/vagy a figyelmezetető jelzésre.
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ÜZEMBE HELYEZÉS
Az adókészülék

Adókészülék-szabályozó
Antennahuzal bekötése
Lantennavezérlő led kijelzője / teljesítménykontroll
12 V-os tápkapcsoló

A jelzés hatótávolságát szabályozó gomb

Hol és hogyan ? :
Az adókészüléket szerelje fel egy falra a hátán található hornyok segítségével. A maximális élettartam érdekében javasoljuk,
hogy az adókészülésket naptól, nedvességtől, vízsugártól védett helyre szerelje.
Figyelem : Ne csatlakoztassa a 230V / 12V-os transzformátort, a csatlakoztatást csak a végén végezze el.

2

1
1) nyomja meg

2) a huzal
bevezetése

3) kioldja
kapcsolót
Az antennahuzal csatlakoztatása
Távolítsa el a huzal végi műanyag borítást 6-10 mm-en.
Nyomja meg a kapcsolót, vezesse be a huzalt, majd
lazítsa meg az egészet. Az antenna rögzítve van.
Rögzítse a huzal másik végét hasonló módon.
Megjegyzés : a huzal kiinduló/beérkező iránya közömbös.

3

A letekert huzal hosszától függően a jobboldali kapcsolót
a következőképpen állítsa be :
“A” ha 300 méternél rövidebb
“B” ha 300-600 méter közötti.
“C” ha 600-1000 méter közötti.

4

Ki lehet kapcsolni a sípoló jelzést. Ebben az
esetben a kutyát nem figyelmezteti semmi arra,
hogy a korrekciós zónához közelít. Ha belép ebbe
a zónába, közvetlenül kapja meg az
elektrosztatikus “korrekciót” annak hangjával
kísérve. Válassza ezt az állást :

Ha háziállata különösen csökönyös,
megduplázhatja a körbezárt terület
elektrosztatikus korrekciójának szintjét.
Válassza ezt az állást :
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ÜZEMBE HELYEZÉS
A nyakörv

1

2

A nyakörv a szíjból és a vevődobozból áll,
amelyre két műanyag gallér van rögzítve és
egy kiegészítő elektróda.

Csavarozza ki a doboz hátán lévő két csavart
egy kicsi csillagcsavarhúzóval.

4

3

Nyissa fel a fedelet, és helyezze be az elemet,
ügyelve az elem (+) és (-) polaritására. A
készülék egy 2 másodperces sípjelzést fog
adni.
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Mielőtt visszazárná a dobozt, ellenőrizze, hogy
a vízhatlanságot biztosító tömítés a helyén
van-e. Ügyeljen rá, hogy az elektróda a
megfelelő méretű legyen a kutya bundájához.

HASZNÁLAT
Az adókészülék beállítása
A mikroprocesszor vezérlésű Collier Réflex 2.0 technológia olyan protokollal rendelkezik, amely maximálisan 30
másodperces korrekciós jel leadását teszi lehetővé a rendszer számára. 30 másodpercen túl a nyakörv
felfüggeszti a korrekciós jeleket. Annak érdekében, hogy elkerüljük a korrekciós jelek felfüggesztését a tesztelés
ideje alatt, 30 másodpercenként újra és újra ki kell lépni az érzékelő zónából.

Kijelzőled

Szabályozó
gomb

A jelzés hatótávolságának finombeállítása
Miután bekötötte az adókészülék tápját, és csatlakoztatta a
huzal kiinduló és beérkező ágát, nem marad más hátra, mint a
jelzés hatótávolságának beállítása. Ehhez mindössze a doboz
oldalán található fekete szabályozó gombot kell addig tekernie,
amíg a kijelző narancssárgából zöldre vált.
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A jelzés hatótávolságának finombeállítása (folyt.)
A zöld fény jelzi, hogy a jelzés beállítása helyes.
Ha a gombot tekerve nem sikerül zöld fényt
kapnia, előfordulhat, hogy a A,B,C üzemmód (8.
oldal) beállíthatatlan körülzárt terület állásban
van. Ebben az esetben előre vagy visszafelé kell
állítani egy fokkal, aminek meg kell oldania a
problémát.

HASZNÁLAT
Az antenna ellenőrzése
A sípjelzés küszöbének ellenőrzéséhez fogja meg a nyakörvet a szíjnál és tartsa
kutyája nyakának magasságában, és közben közelítsen az antennahuzalhoz.
Hangjelzés hallható, amikor az antenna hatósugarába ér.
A korrekciós jel küszöbének ellenőrzése egy kis beállító lámpa segítségével történik,
amelynek két kampóját az elektródák és a gallérok között előzetesen be kell ékelni.
Amint a korrekciós zónába ér, a beállító lámpa kigyullad. Magától értetődik, hogy ebben
a zónában ne érjen az elektródákhoz...
Ekkor körbejárhatja a lefektetett huzal által bekerített területet, több helyen közelíthet a
huzalhoz kezében a nyakörvvel, amelyet ugyanolyan magasságban és szögben tart,
mintha kuyája nyakában lenne : hallani fogja a sípjelzést, majd ha tovább közelít,
kigyullad a lámpa, amely jelzi, hogy a korrekció a helyén van.
Figyeljen rá, hogy ne tartózkodjon 30 másodpercnél tovább a korrekciós zónában,
hogy elkerülje a korrekció felfüggesztését, amelyről az előző bekezdés szólt (Az
adókészülék beállítása).

Beállító lámpa

A NYAKÖRV TESZTELÉSE : a fény
kigyullad, ha korrekció történik.

HANGJELZÉSTESZT

Most a szabályozó gomb segítségével kívánsága szerint növelheti vagy csökkentheti a
figyelmeztetési és az elektrosztatikus korrekció távolságát.

Próba a kutyával :
Az első próba előtt olvassa el a “BETANÍTÁS” fejezetet!
Próbálja ki a nyakörvet a kutyáján, az elektródákat fordítsa a nyak felé.
A nyakörv és a kutya nyaka között mardjon egy ujjnyi hely.
Közelítsen az állattal az antennához.
Ha megelégedéssel látja, hogy háziállata az antennához először
közelítve meghátrál, ebből még ne vonjon le korai következtetést. A
REFLEX nyakörv egy betanító és nem egy őrző rendszer. Semmilyen
esetben sem hagyhatja ki a betanítás következő fontos lépését.
Megjegyzés : ha kutyájának szőrzete túl vastag, ez akadályozhatja az
érintkezést. Ebben az esetben a szőrt egy részen le kell vágni, hogy javuljon
az elektródák érintkezése a bőrrel.
Ahhoz, hogy a nyakörv megfelelően működjön, tökéletesen kell illeszkednie a kutya alakjához. Ha a kutya
fejlődésben van, ne feledje a nyakörvet hozzáigazítani (az elektródák mérete, a szíj hossza). Győződjön meg arról
is, hogy az elektródák ugyanolyan hosszúságúak-e.
Ellenőrizze időnként, hogy az elektródák szorosan be vannak-e csavarozva (használjon fogót, ha szükséges), és hogy
megvannak-e a gallérok.

Figyelem : a Reflex nyakörv hatékonysága mindenek előtt azon múlik, milyen alaposan és
mennyi időt igénybe véve tanította be a kutyáját. Ennek következtében nem lehet a
nyakörvet egy fizikai korlátnak tekinteni, amely minden kutya számára állandó és
áthághatatlan.
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BETANÍTÁS
Betanítás :
A REFLEX nyakörv nem hagyományos őrzőrendszer, hanem a felügyelet modern felfogása
fizikai korlátok nélkül, melynek hatékonysága, természetéből adódóan, a betanításon kell
alapuljon.

NON ! Memorizál

Kutyája viselkedésének megváltoztatását a REFLEX nyakörv az állat memóriájára
támaszkodva éri el. A memóriája fogja rögzíteni a saját vizuális, szagló és érzékelő jeleit.
Az állatok nagyon eltérő természettel és jellemmel rendelkezhetnek. Alkalmazkodjon saját
kutyája természetéhez, és győződjön meg róla, hogy jól megértette, és tiszteletben tartja új
kijelölt területét, mielőtt a berendezésre hagyatkozna.
6 hónapos korától egy igazi betanítás meghozhatja a gyümölcsét; ennél fitalabb állatnál
előfordulhat, hogy nem mindent ért meg.
IFIGYELEM : A Reflex nyakörv nem tudja garantálni az engedélyezett zóna tiszteletben
tartását, ha a betanítás nem történt meg. Egy elégtelenül vagy rosszul idomított kutya
megszökhet a rendszerből.
Próbálja meg a betanítást sorrendben elvégezni a rendszeres heti ritmust betartva,és 10 percnél rövidebb szakaszokban
minimum két héten keresztül.
“Memorizálni, Betanítani, Ismételni, Megerősíteni” ezek lesznek a kulcs a sikerhez, hogy elérje kutyája
megfelelő viselkedését.
Ha a berendezés működésre kész, anélkül, hogy áramra kapcsolná, és feltenné a nyakörvet, vigye kutyáját a tiltott zónák
közelébe, mutassa meg neki az antennahuzalt, és egy szigorú “NEM”-mel kísért feddést fogalmazzon meg mindig ugyanolyan
hangnemben. Ezután helyezze fel a kutyára a REFLEX nyakörvet, továbbá a szokásos nyakörvét és a pórázt. Tegye áramra a
rendszert, és tartsa pórázon a kutyát. Amint meghallja a “sípszót“, vagy, ha
továbbmegy, amint mondja neki szigorúan, hogy "NEM" miközben a tiltott helyre mutat.
Amikor visszalép, dicsérje és simogassa meg barátságosan, hogy megerősítse. Ha úgy
Betanítás,
gondolja, hogy háziállata belépett a tiltott zónába, és nem biztos benne, hogy megkapta
Ismétlés
a korrekciós jelet, vegye szorosabbra a nyakörvet.
Újra és újra elvégezheti a betanítást, különböző helyeken.
Ha a betanítás egy szakasza véget, játsszon a kutyájával néhány percet, hogy bizalmát
megnyerje.
Csak azután hagyja a REFLEX nyakörvet a kutyáján, ha meggyőződött róla, hogy már be
van tanítva, és szigorúan tiszteletben tartja a figyelmeztető jelzést.
Az első napokban kísérje figyelemmel kutyáját, hogy megbizonyosodjon róla, hogy
a szabályt jól megértette. Ismételjen meg újra minden lépést a hét minden napján,
majd minden héten, ha szükséges.
MEGJEGYZÉS : Ha át kell haladnia kutyájával a tiltott zónán, vegye le róla a Reflex
nyakörvet, vegye karjába a kutyáját vagy tegye őt pórázra, hogy az állat megértse, hogy ön
vezeti. Soha ne ösztönözze arra, hogy egyedül vágjon át rajta (még az ön hívására se).

Megerősítés

Felügyelet :
Háziállatának fokozatos tanulása és betanítása a valódi eszköz arra, hogy
megbizonyosodjon a REFLEX nyakörv rendszer hatékonyságáról.
Mielőtt túlságosan is megbízna kutyája engedelmességében, győződjön meg róla, hogy jól
megértette, hol van az új területe, és hogy nem szabad átjárnia.
Időnként ellenőrizze, hogy az adókészülék kibocsát-e jelzést, és hogy a nyakörv fogadja-e
azokat.
Mielőtt bármilyen változtatást végezne a berendezésen, mindig vegye le a nyakörvet a kutyáról, hogy az állat ne kapjon vigyázatlanságból indokolatlan korrekciós jelet.
Amint kutyája jól emlékezetébe véste az új területét, néhány órára (akár néhány napra is) leveheti róla a Reflex nyakörvet, és
gyakran fogja megelégedéssel tapasztalni, hogy betartja a szabályt.
Ha kutyája már be lett tanítva, hajlamos lesz rá, hogy gondosan kikerüljön minden “gyanús” vezetéket, amely útjába kerül: a porszívó
drótját, az elektromos fűnyíró hosszabítóját stb. Ne gúnyolja ki, ön sem szeretné, ha kigúnyolná önt...

A Reflex nyakörv nem állandó, áthághatatlan korlát, és nem lehet felelős egy esetleges
áthágás következményeiért. Az ösztön felülkerekedhet, és mindig fennáll a lehetséges szökés
kockázata, különösen, ha a betanítást a kutya nem sajátíotta el.
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Íme néhány tanács, hogy a legnagyobb biztonságban használhassa a Reflex nyakörvet. Kérjük, olvassa el
figyelmessen, és alkalmazza őket !
A szíjat oly módon kell beállítani, hogy egy ujjnyi rés legyen a kutya nyaka és a nyakörv elektródái között.
Ellenőrizze rendszeresen, majd minden héten, hogy nem jelentkezik semmilyen allergiás tünet. Tisztítsa meg
rendszeresen fertőtlenítő alkohollal az elektródákat, továbbá az érintkező felületet. Ha irritációt észlel, vegye
le a nyakörvet, és várja meg, amíg a kutyája rendbe jön, majd tanítsa be még egyszer.
Ne hagyja, hogy gyermek kezébe kerüljön az adókészülék vagy a nyakörv.
Annak ellenére, hogy a 12 V-os elektromosság ártalmatlan, soha ne hagyja, hogy bárki is – különösen gyermek –
tárgyakat tegyen az adókészülék réseibe vagy nyílásaiba.
Ahányszor csak lehetséges (például éjszakára) vegye le a nyakörvet az állatról, hogy ne dörzsölje túlságosan sokáig
a kutya nyakát. Ha már levette az állat nyakából a nyakörvet, ne hagyja bekapcsolva feleslegesen az adókészüléket.
Kapcsolja ki a készüléket, amint kétsége merül fel a megfelelő működését illetően vagy ha úgy véli, meghibásodott –
áramtalanítsa a hálózatot, és lépjen kapcsolatba forgalmazójával.
Csak akkor kapcsolja rá az adókészüléket az áramforrásra, ha az össze van kötve az antennahuzallal.
A Reflex nyakörv kizárólag kedvtelésből tartott állatok számára készült, és nem alkalmas agresszív,
veszélyes vagy olyan állatok számára, amelyek érzéketlenek a gyenge elektromos korrekcióra.

HASZNOS TANÁCSOK
Ha a rendszer nem működik, ellenőrizze, hogy :
- az antennahuzal az adókészülékből kiindulva és abba beérkezve
hurkot képez.
- a hurok nincs megszakadva (ha megszakadt, a kijelző lednek
narancssárgán kell villognia berregő hang kíséretében).
- az elem fel van töltve, és helyesen van behelyezve.
- az adókészülék helyesen van a hálózatba kapcsolva a
transzormátoron keresztül.
- a váltó nem áll gyenge állásban (ebben az esetben a kijelző
lednek narancssárgának kell lennie).
- az elektródák megfelelően érintkeznek a bőrrel.

Ha úgy tűnik, az állat nem kapja meg a
korrekciós jelet :
- Ellenőrizze, hogy egy fémlánc nem maradt-e az állat nyakára
csatolva, ami rövidzárlatot okoz az elektródáknál.
- Győződjön meg róla, hogy az elektródák valóban megfelelően
érintkeznek-e a bőrrel. Vágja vagy borotválja le a szőrt, amely
akadályozhatja az érintkezést.
- Hosszabbítsa meg a fenyítés hullámsávját (lásd 5 oldal “a jelzés
felerősítése”), ha a túl rövid a korrekció nem elég egy kijelölt átjárón,
majd menjen át rajta az állattal gyorsan.

Váratlan sípjelzés :
Egyes háztartási gépek közvetlen közelségében (10 cm-nél
közelebb), amelyek gyengén, 8 kHz-cel sugároznak, előfordulhat,
hogy a nyakörv reagál, de nem büntet. Ne nyugtalankodjon ezért, és
figyelje meg, hogy kutyája hamarosan kerülni fogja ezeket.
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A készülék karbantartása
A készülék havi tisztítása (mindig
feszültségmentesítve).
Az adókészülék : a por eltávolítása
Nyakörv : az elektródákat és a kutya nyakának egy
részét az állatorvos által javasolt fertőtlenítővel tisztítsa.

Fogyasztás
4 SR 44-es elem, élettartama 2-3 hónap a
használati körülményektől függően.
Más lehetséges típusok : 4 R 44 vagy 4 L
A lítium telepből álló vagy ezüstoxid egységek
nagyobb önállóságot adnak az alkalinos
elemeknek.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott, Sébastie AILLERET, a LACME S.A.S. főigazgatója kijelentem, hogy a COLLIER
REFLEX “Szökésgátló », tervezéséből és az ellenőrzés és gyártás belső módszereiből
adódóan kielégíti az 1999/5/EK, a 89/336/EGK, a 92/31/EGK, a 93/68/EGK, a 2002/69/EK, a
2002/95/EK irányelvek rendelkezéseit, és megfelel az EN 60335-1, EN 61000-3-2, EN 550141, EN 55014-2 szabványoknak.
Minden olyan módosítás vagy javítás, amelyet a LACME által elfogadott értékesítési
szolgáltatásokon kívül végeznek, vagy anélkül, hogy a tőlünk származó gépalkatrészeket
használnak, hatálytalanítja ezt a nyilatkozatot.

ETSI EN 300 220

La Flèche, 29 Avril 2011

Tel 02 43 48 20 81
Fax 02 43 45 24 25
www.lacme.com

Sébastien AILLERET
főigazgató

JÓTÁLLÁSI JEGY
A készülék :

TÍPUS, SOROZATSZÁM
Ragassza ide a mellékelt tájékoztatón
található matricát

amelyet (időpont) vásároltak (őrizze meg a számlát) :........................

ban :...............................................................................................
2 ÉVES jótálással rendelkezik minden gyártási hibára
Ez a gararancia az általunk hibásnak elismert alkatrészeknek a telepünkön történő ingyenes cseréjére korlátozódik.
A garancia semmilyen esetben nem vonatkozik :
- az elem vagy a szíj cseréjére.
- a terméknek a LACME-hoz való visszaszállítása során felmerülő közvetlen vagy közvetett kockázatokra
- a termék meghibásodására, amely a terméknek a használati utasításokkal ellentétes használatából adódott
vagy előre nem látható okokból (pl. : harapás, törés, repedés, vízbemerítés stb...) vagy a LACME által el nem fogadott
szakemberek által végzett javítások miatt következett be.
- szállítási költség.
A garancia semmilyen esetben nem jogosít fel kártérítésre.
A LACME fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa termékeit vagy tájékoztatóit annak
érdekében, hogy technikailag, esztétikailag javítson rajtuk, vagy azért, hogy azok megfeleljenek az új rendelkezéseknek.
Az értékesítés helye :...................................................................
Település :...............................................................
Megye :...........................................................
Dátum :........................................................................
Forgalmazó :.............................................................
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Benyújtott márkák, modellek és szabadalmak.

Les Pelouses - Route du Lude 72200
LA FLECHE - FRANCIAORSZÁG

INFORMÁCIÓ
TÁMOGATÁS
SZOLGÁLTATÁS
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Route du Lude
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Tel. +33 2.43.48.20.81
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