
CANICALM Spray 
   Bruksanvisning 

 
Pakken Inneholder; 
Elektronikk boks med nylon band og integrert batteri. 
Trykkbeholder sitron spray  
Bruksanvisning 
 
 
Slå på / av krage 
Batteriet er allerede montert i bandet når du kjøper denne varen.  
For å slå på bandet, trykke én gang på AV/PÅ knappen (rød).  
Bandet vil automatisk sende ut spray som indikerer at det er på.  
For og slå av bandet, trykk en gang på AV/PÅ knappen (rød) 
Ps. Spray dysen må ikke peke mot ansiktet når bandet aktiveres. 
 
Så snart elektronikkboksen er fylt med spray er bandet klart til bruk 
Nytt bånd lekker spray i 3-4 minutter etter første aktivering. 
 
Fylling av spray 
Ikke  fyll  bandet  mens hunden har det på  
Ikke fyll bandet i nærheten av åpen ild, elektriske apparater ol. Ikke røyk 
Spray ikke mot kroppen 
Legg hundeenheten på stabilt underlag 
Hold trykkbeholderen med påfyllings spisssen ned i dysen på hundeenheten. 
Trykk ned og hold i ca. 3sekunder, fjern trykkbeholderen, gjenta 2-3 ganger 
 
Sjekk om hundeenheten virker korrekt 
Hold hundeenheten i hånden med spraydysen bort fra ansiktet 
Start bandet ved å trykke AV/PÅ knapp 
Viktig; Påse at ansiktet er i en posisjon så bandet ikke kan spraye mot deg 
Det er Ca 15-20 enheter spray i hver oppfylling 
Det er viktig å fylle hundeenheten før den går tom.  
Din hund kan ellers forstå at den bare kan bjeffe på til hundeenheten er tom. 
 
Skifting av batteri 
Hundeenheten drives av et 3,6Volt batteri 
Batterilevetid: 
Ca. 4år i stand by 
Ca. 3 år basert på 15 aktiveringer pr. dag 
Batteriet kan kun skiftes av fabrikken 
Viktig: Ikke åpne CANICALM Spray bandet. Du kan ødelegge komponenter. 
Åpning av bandet fjerner garantien. 
 
Bruk av bandet 
Justering av bandet er meget viktig 
Hvis nylon bandet er for løst justert forandrer bandet posisjon og det vil ikke virke ordentelig 
Er nylonbandet for stramt er det ubehagelig for hunden. 
Nylonbandet er riktig justert når du kan føre to fingre mellom bandet og hundens hals 
 
Hundeenheten må være i posisjon på din hunds hals med 
spray dysen og mikrofonen pekende mot hundens nese 
Påfyllingsdysen pekende ned 
Har du langhåret hund vær sikker på at sprayen kommer frem til hundens nese 
Hunden skal ikke ha bandet på mer enn 8 timer pr. dag 
 
 
 



 
Viktig 
Bandet skal kun brukes på hunder over 6 mnd. 
Bandet skal kun brukes på friske hunder 
Bandet et sprutsikkert, ikke vanntett 
Bandet må ikke utsettes for tempraturer over +40 grader 
Hunden må ikke bære metallband eller andre typer band sammen med CANICALM Spray 
Ikke bruk mobiltelefon nærmere enn 1meter fra bandet 
Ved oppbevaring over 15 dager tøm beholderen for spray ved å trykke ventilen i påfyllingsdysen inn med en 
penn 
Under ingen omstendigheter må CANICALM Spray åpnes, du kan ødelegge komponenter, åpnet band har ingen 
garanti 
CANICALM Spray og trykkbeholder må oppbevares utigjengelig for barn  
 
Vedlikehold 
CANICALM Spray bandet kan vaskes med en fuktig klut med vann og mild såpe. Ikke bruk noen form for 
løsemidler eller sterke rengjøringsmidler på CANICALM Spray 
Bruk kun en myk klut 
Nylonbandet kan vaskes i søpevann 
Sprayen kan gjøre din hunds pels seig. Vask hundens hals ukentlig med en klut og mildt såpevann, skyll og tørk 
godt 
 
Ved reklamasjon 
Før du sender bandet å service les denne burksanvisningen, vær sikker på at problemet ikke er feil bruk eller tom 
spraybeholder 
 
Tekniske spesifikasjoner 
Batteri Saft 3,6v lithium 
Spray kapasitet 25 spray doser 
Sitron spray refill 
Lavendel spray refill 

Naturlig sitron olje 
Naturlig lavendel olje 

Vanntetthet Sprutsikker 
Bjeff registreing Mikrofon 
Størrelse 60 X 32 X 32 mm 
Vekt Ca. 42g 
Justerbart halsband Mellom 15 til 55 cm. 
Brukstemperatur + 5 til +40 grader 
Garantitid 1 år 
 
Garantibetingelser 

1. Garntien gjelder kun hvis orginal kjøpskvittering følger produktet 
2. Garantien dekker ikke følgende: 

 Skifting av batteri 
 Skifting av nylon band 
 Spray refill 
 Skader forårsaket under transport tilbake til distributør eller importør 
 Skader forårsaket av ukorekt bruk 
 Reprasjon utført av uautorisert personell 
 Tap av utrustning  

3. Hvis produktet er defekt vil Breens Jaktutstyr AS foreta nødvendig utbedring 
 

 
 


