
       Canibeep Pro  
      Bruksanvisning 

 
Pakken inneholder; 
• Canibeep Pro Beeper 
• 3,6v CR123A lithium batteri 
• Halsreim 
• Magnetnøkkel 
• Skrutrekker 
 
Montering av batteriet 
• Løsne batterilokket ved å skru ut de 4 skruene på toppen av beeperen. 
• Sett inn CR123A batteriet i beepern med den røde stroppen under batteriet.                                                                     
O    Obs. sjekk riktig plassering, + og –  polen er markert inne i batterihuset. 
• En pipelyd høres og den røde led lampen blinker for å indikere riktig montering. 
• Sett batterilokket på plass, påse at gummipakningen ligger riktig og at flatene er rene. 
• Skru til batterilokket. 
• Monter halsreimen. 
Canibeep Pro kan nå aktiveres. 
 
Aktivering/deaktivering 
Hold magnetnøkkelen mot magnetbryteren i ca. 1 sek. Magnetbryeren ligger på baksiden av beeperen (under 
NUM’AXES logoen). 
To pipesignaler høres og rød indikatorlampe blinker for å indikere vellykket start.                                                 
Fjern magnetnøkkelen. 
Deaktivering gjøres på samme måte som aktivering. 
Ett pipesignal høres og rød indikatorlampe blinker for å indikere vellykket deaktivering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valg av funksjon og lyd 
Canibeep Pro kan sende 4 forskjellige lydsignaler, enten hvert 2. sek. når hunden står, eller hvert 2 sek. når 
hunden står og hvert 10 sek. når hunden er i bevegelse. 
Hunden må være rolig i minst 5 sekunder før standsignalet kommer. 
For å skifte lyd/funksjon, start beeperen med magnetnøkkelen, ikke fjern nøkkelen fra magnetbryteren, men 
hold rolig. 
En serie pipesignaler høres ( fra 1 til 8).  
Fjern magnetnøkkelen ved ønsket lyd/funksjon. 
Canibeep Pro husker siste innstilt funksjon.

 
 

Antall pip Ved stand (rolig) Ved bevegelse (løper) 

1 Lydsignal hvert 2 sek. Tone 1 Ingen 

2 Lydsiganl hvert 2 sek. Tone 2 Ingen 

3 Lydsiganl hvert 2 sek. Tone 3 Ingen 

4 Lydsignal hvert 2 sek. Tone 4 Ingen 

5 Lydsignal hvert 2 sek. Tone 5 Lydsignal hvert 10 sek. Tone 1 

6 Lydsignal hvert 2 sek. Tone 6 Lydsignal hvert 10 sek. Tone 2 

7 Lydsignal hvert 7 sek. Tone 7 Lydsignal hver 10 sek. Tone 3 

8 Lydsignal hvert 8 sek. Tone 8 Lydsignal hvert 10 sek. Tone 4 



Følsomhet 
Følsomheten for bevegelse er stillbar. Fra fabrikk er den grunninnstilt på medium følsomhet. 
Normalt er det ikke nødvendig å stille på dette, men man kan stille dette via potmeter som vist på diagrammet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerbart lydsignal 
Fra fabrikk er lydsignalet som indikerer stand/bevegelse innstilt på maksimum styrke. 
Ønsker man lavere lydstyrke er dette justerbart via potmeter, se diagram. 
 
 
 
 
 
 
 
Batterivarsel 
Dårlig batteri kan sjekkes på 3 måter, når du setter i batteriet, når du skrur beeperen på eller av. 
Når man foretar en av disse operasjonene kommer det 6 lave pipesignaler ved svakt batteri, ikke 1-2 som 
normalt. Batteriet må skiftes med nytt. 
 
Bruk 
Bruk ikke Canibeep Pro på hunder under 6 måneder. Hunder trenger tilvenning av beeperen, start på lavt 
lydvolum og øk etter hvert. 
Ikke bruk Canibeep Pro inne. 
Ikke utsett beeperen for ekstreme temperaturer. 
Man må skifte batteri i beeperen hvert 2. år selv om den ikke er mye brukt. 
Ta batteriet ut under langtids lagring. 
Skal oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
Reklamasjon 
Før du sender beeperen på service påse at problemet ikke skyldes dårlig batteri eller feil innstillinger. 
Ved reklamasjon husk:Komplett produkt, orginal kjøpskvittering og feilbeskrivelse. 
Mangler noe av dette vil eventuelle kostnader bli fakturert. 
Ingen garanti gjelder hvis utbedringer er foretatt på ikke autorisert verksted. 
 
Tekniske spesifikasjoner 

 
Garanti 
Hvis ikke orginal kjøpskvittering ikke følger produktet gje lder ikke garantien, eventuelle kostnader blir 
fakturert. 
Garantien dekker ikke : 
Dårlig batteri 
Halsreim 
Skader på produkt forårsaket under transport tilbake til importør 
Fysiske skader forårsaket av hundebitt, slag etc. 
Produkter som er forsøkt reparert av uautoriserte personer 
 

Batteri 3V lithium CR123 

Driftstid Ca. 150 000 beep 

Vanntetthet Vanntett 

Størrelse 66X72X38mm 

Vekt 77g 

Justerbar halsreim 20 til 50 cm. 

Brukstemperatur – 10 til + 40C 

Garanti 1 år 

Minimum følsomhet 

Maximum følsomhet 

Medium følsomhet 

Justering av lyd styrke 

Høy lyd styrke                                        Lav lyd styrke 

Medium lyd styrke 

Minimum lyd styrke Maximum lyd styrke 


