
Vastaanottimen pariston testaus: Siirrä virtakatkaisija send 
asentoon, pariston tila näkyy prosentteina. 
esim.: 98% paristoa jäljellä. 
 
 
1. Laita Panta päälle Pyyhkäisemällä magneetilla pantaa kohdasta 
jossa on merkintä. Vihreä valo vilkkuu, joka kertoo pannan olevan 
Käyttövalmis. 
2. Aseta panta koiran kaulaan 
3. Siirrä virtakatkaisija vastaanottimesta search asentoon. 
4. Testaa, että laite näyttää koiran sijainnin. 
5. Koira voidaan laskea luolaan. 
6. Pidä vastaanotin vaakasuorassa kädessäsi. 
7. Liikuta vastaanotinta rauhallisesti, vältä nopeita liikkeitä. 
Katso etäisyys ja suunta jotka näkyvät ruudulla. Suunta on 
ilmoitettu nuolilla. 
8. Jos numerot näytöllä ovat vähenemässä, sitä lähempänä koiraa 
olet. Voi olla tilanteita, jolloin on suositeltavaa jättää 
huomioimatta suunta nuolia vaan on katsottava etäisyyttä. 
9. Näyttö ilmoittaa, kuinka monta kaulapantaa on aktivoitu 
lähettämään määrä näkyy symboleina vastaanottimen näytön 
alareunassa. On suositus, että vain 1 panta on käytössä samassa 
luolassa. 
10. Joskus voi olla tilanteita, kun vastaanotin antaa 
ristiriitaisia lukemia. Jos näin tapahtuu, käytä aikaa ja liiku 
pieniä matkoja eri suuntiin, kunnes löydät sen kohdan, jossa 
lukema pienenee. 
11. Useamman koiran seuraaminen on taitoa vaativaa ja kannattaa 
opetella ensiksi seuraamaan 1 koiraa. Vastaanotin näyttää aina 
vahvimman signaalin, eli lähimpänä olevan koiran. Siirtyessäsi eri 
suuntiin, laite vaihtaa taas lähempänä olevaan koiraan, näin voit 
paikantaa useampaa koiraa. 
 

 

Täysin digitaalinen vastaanotin. Näytössä nuolet ilmoittavat 
suunnan ja numerot osoittavat etäisyyden metreinä ja 
senttimetreinä. Vastaanotin näyttää suunnan ja syvyyden.  
Sinun ei tarvitse olla täsmälleen lähettimen yläpuolella saadaksesi signaalin.  
Vastaanottimen nuolet auttavat paikantamaan nopeasti kohdan, jossa etäisyys 
koiraan on matalin. 
 

Vastaanottimen tekniset tiedot: 
 
- Erittäin tarkka 
- Toimintamatka 60 metristä 10 cm (195 jalkaa 4 tuumaa) 
- Vesitiivis ja iskunkestävä 



- Valmistajan takuu 5 vuotta (Bellman & Flint) 
- Noin 200 tunnin käyttöaika (paristot voivat vaihdella) 
- Paristot helposti saatavilla 3 x AAA 1,5 voltin 
- Automaattisesti taustavalaistu digitaalinen näyttö osoittaa 
etäisyyden senttimetreinä ja nuolet näyttävät suunnan 
Vastaanottimen mitat: 11,5 x 7,5 x 2.5cm 
Lähettimen panta istuu mukavasti koiran kaulaan. Laita se päälle 
mukana toimitetulla magneetilla. Päälle / pois kohta on merkitty 
lähettimen koteloon. Vihreän valon vilkkuessa lähetin on 
toimintavalmis, lähettää signaalia ja on käyttövalmis. 
 
Pannan tekniset tiedot 
 
- Toiminta säde 10cm-60m maaperästä riippuen 
- Noin 100 tunnin valmiusaika (täyteen ladatulla akulla) 
- Magneettinen On / off-kytkin 
- Vesitiivis ja iskunkestävä 
- LED-valot osoittavat On / Off ja akun tilan 
- Pannan kotelo materiaali pakkasen ja iskun kestävää muovia 
- Kotelointi Mitat: 6,5 x 2,5 x 2,7cm 
- Valmistajan takuu 1 vuosi (Bellman & Flint) 
- Ladattava LiPo akku 
 


