
Canicom Spray 
I pakken finner du 

1 X Canicom hundeenhet 

1 X CR1/3N Batteri Lithium 3V til hundeenheten 

1 X Halsreim 

1 X Fjernkontroll med batteri CR2430 3V lithium 

1 X Spray refill 

1 X Magnetnøkkel 

1 X Sikkerhetssnor 

1 X Brukerveiledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ved første gangs bruk 

Innstaller batteriet i hundeenheten. Påse at polariteten er riktig.  

 

Aktivere, deaktivere fjernkontroll 

Aktiver: Trykk og hold rød knapp på siden av fjernkontrollen. 

LCD Skjermen tennes 

Deaktiver: Trykk og hold rød knapp, LCD skjerm slukker. 

Aktiver, deaktiver hundeenheten 

Aktiver: Hold magnetfeltet på fjernkontrollen mot symbolet  på hundeenheten i 1 sekund. 

Her kan du også bruke magnetnøkkelen. 

Indikatorlampen på hundeenheten flash blinker grønn ved aktivt band. 

Deaktiver: Samme som aktivering. Indikatorlampen skifter fra grønn til rødt og slokker. 

 

Koding av fjernkontroll til halsband 
Alle fjernkontroller har en egen frekvenskode  

Koding av fjernkontroll mot halsband sikrer forbindelsen mellom din fjernkontroll og ditt halsband. 

Koding for første gangs bruk 
1. Aktiver fjernkontrollen 
2. Velg hvilket band du vil kode på fjernkontrollen  
3. Start halsbandet med fjernkontrollen, hold forbindelsen mellom band og fjernkontroll til 

grønn lampe slukker og rød lampe vises  
4. Trykk knapp for høyfrekvent lyd  
5. Sjekk funksjonene før bruk på hund 

 
 

 

 

 

 

 



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 spissen ned i dysen på hundeenheten. 

Trykk ned og hold i ca. 10sekunder, fjern trykkbeholderen, gjenta 2-3 ganger 

 

Tilbakestill indikatoren for spraynivå på fjernkontrollen 

Når hundeenheten er fylt opp med spray, trykk og hold knapp (0) på fjernkontrollen i minst 5 

sekunder til symbolet for full beholder vises. 

 

Hvordan bruke fjernkontrollen 

Fjernkontrollen er laget for å betjene 1 eller 2 hundeenheter. 

Knapp (0): Velge hundeenhet/ resette spray nivå. 

Knapp ( ): Beep funksjon 

Halsbåndet lager et signal så lenge du holder knappen inne. 

Knapp (V): Hundeenheten vibrerer så lenge du holder knappen inne, men begrenset til 8 sek. 

Knapp ( ): Kort spray 

Knapp( ): Lang spray 

Viktig: Hvis bandet ikke skal brukes på 15 dager, tøm beholderen ved å trykke lang sprut gjentatte 

ganger tilbeholderen er tom 

 

Sjekk og skifte av batteri fjernkontroll 

Sjekk batteristatus; se på batterisymbolet på LCD skjermen. 

Rekkevidde blir dårlig ved svak batterispenning; Skift batteri. 

Løsne batterilokket på baksiden av fjernkontrollen 

Fjern batteriet 

Sett inn nytt batteri (CR2430), påse at polariteten stemmer.  

Sjekk at fjernkontrollen virker som den skal. 

 



 

Sjekk og skift batteri på hundeenheten. 

- Flash blinker sakte grønn: Batterispenning OK 

- Flash blinker fort rødt: Skift batteri 

Skru opp batterilokket og skift batteri (CR1/3N). Påse at polariteten stemmer. 

Sjekk at enheten virker som den skal 

Tekniske spesifikasjoner 

 Fjernkontroll Halsband 
Batteri 1 stk. 3V litium CR2430 1 stk. 3V litium CR1/3N 

Batteri varighet Ca. 50 000 aktivringer Stand by: ca. 88 timer ved 

1 lang spray + 1 beep +  

1 vibrasjon hvert 8. min. 

Rekkevidde Ca. 300 meter  

Vanntetthet Sprutsikker Sprutsikker 

Batteri indikator På display Indikator lampe 

Væskenivå indikator På display  

Brukstemperatur -20° C til + 40° C  -10° C  til +40° C  

Størrelse 98mm-45mm-18mm 62mm-43mm-41mm 

Vekt 50g 70g (tom veskebeholder) 

Halsreim justerbar fra 20 til 50 cm 

Garanti betingelser 
2 års garanti på fabrikasjons feil, gjelder kun hvis kjøps kvittering og garantikort følger 
produktet 
Garantien dekker ikke: 

- Batteri 

- Rem 

- Feil på produktet forårsaket av feil bruk  

- Skade oppstått pga. feil bruk eller funksjonsfeil på produktet 

- Transport tilbake til Breens Jaktutstyr AS 
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