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Manual do utilizador 
 

Canibeep Pro 
 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE 

 
A NUM’AXES declara que a coleira de localização CANIBEEP PRO está em conformidade 
com a legislação de harmonização aplicável da União Europeia: Diretiva 2014/30/UE (CEM) 
Para ter acesso à declaração de conformidade na íntegra, consulte o seguinte site: 
www.numaxes.com 

 
 
● Âmbito da entrega 
 

‒ uma coleira de localização CANIBEEP PRO 
‒ uma pilha de lítio de 3 volts CR123 A 
‒ uma chave magnética (íman) 
‒ uma correia 
‒ uma chave de parafusos (para alterar a sensibilidade de deteção de movimento e o volume) 
‒ um manual do utilizador 

 
 
● Apresentação do produto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador de posição do interruptor magnético 
que permite escolher os modos de 

funcionamento Parar, Andar e Escolher 

Indicador luminoso: LED vermelho 

Difusor sonoro 

Fig. 1 
Fig. 2 

Chave magnética 
(íman) 

Correia 

http://www.numaxes.com/
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● Colocação da pilha 
 
Introduza a pilha na coleira CANIBEEP PRO do seguinte modo: 

− Desaperte os 4 parafusos da tampa utilizando uma chave de parafusos Philips. 

− Introduza a pilha de lítio de 3 V CR123A de acordo com a polaridade indicada no compartimento da pilha. 

− É emitido um sinal sonoro (grave) e o LED vermelho começa a piscar, a indicar que a pilha foi inserida 
corretamente. 

− Volte a colocar a tampa com atenção, para garantir que a junta de estanqueidade está bem colocada, que está 
limpa e que o compartimento está limpo para evitar qualquer problema de estanqueidade. 

− Aperte com firmeza os 4 parafusos para garantir a estanqueidade da coleira no caso de ser mergulhada em água. 
Agora pode colocar em funcionamento a CANIBEEP PRO. 
 
● Colocação em funcionamento 
 
Para colocar a coleira CANIBEEP PRO em funcionamento, aproxime a chave magnética (íman) até entrar em contacto com a 
marca na parte de trás da coleira durante, no mínimo, um segundo. 
 
São emitidos dois sinais sonoros graves e o LED vermelho acende-se durante uns instantes e, em seguida, apaga-se: o 
CANIBEEP PRO foi colocado em funcionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Desativação 
 
Para desativar a coleira CANIBEEP PRO, aproxime a chave magnética (íman) até entrar em contacto com a marca na parte de 
trás da coleira durante, no mínimo, um segundo. 
 
É emitido um sinal sonoro grave e o LED vermelho começa a piscar durante uns instantes e depois apaga-se: o CANIBEEP 
PRO está parado. 
 

Polaridade - da pilha 

Parafuso de regulação da 
sensibilidade de deteção 

de movimento 

Polaridade + da pilha 

Parafuso de regulação do volume 

Pilha de lítio de 3 V, CR123A 

Indicador luminoso: LED vermelho 

Indicação da polaridade da pilha 

Fig. 3 

Fig. 4 
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● Alterar o modo e selecionar o volume 
 
A CANIBEEP PRO permite localizar em simultâneo entre um a quatro cães (quatro sons diferentes), quer estejam parados ou 
em movimento e depois param. 
 
Para modificar o som emitido pela CANIBEEP PRO ou alterar o modo de funcionamento, mantenha a chave magnética em 
contacto com o indicador de posição do interruptor magnético, situado na parte de trás da coleira (Fig. 4). 
Em seguida, são emitidos vários sinais sonoros (de 1 a 8) mais agudos pela coleira. 
Os modos 1 a 8 são acionados quando a chave magnética entra em contacto com a marca situada na parte de trás da coleira. 
Afaste a chave até ser alcançado o modo pretendido: a coleira memoriza a configuração escolhida. Quando colocar a coleira 
de novo em funcionamento, a CANIBEEP PRO funciona de acordo com o último modo selecionado. 
A tabela abaixo mostra o funcionamento da CANIBEEP PRO em função do modo selecionado: 

Número de 
sinais 

sonoros 
Cão parado Cão em movimento 

1 um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.° 1 nenhum som 

2 um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.° 2 nenhum som 

3 um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.° 3 nenhum som 

4 um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.° 4 nenhum som 

5 um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.° 1 um sinal sonoro a cada 10 segundos do som n.° 1 

6 um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.° 2 um sinal sonoro a cada 10 segundos do som n.° 2 

7 um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.° 3 um sinal sonoro a cada 10 segundos do som n.° 3 

8 um sinal sonoro a cada 2 segundos do som n.° 4 um sinal sonoro a cada 10 segundos do som n.° 4 

 
● Funcionamento 
 
Quando o produto estiver em funcionamento e depois de selecionar o modo, a coleira emite sinais sonoros quando estiver 
imóvel, após um período mínimo de 5 segundos sem movimento do cão. A coleira é considerada em movimento após o 
primeiro movimento do cão. 
 
● Regulação da sensibilidade de deteção de movimento 
 
A coleira é regulada de origem na posição média (sensibilidade média). Deve adaptar a sensibilidade de deteção de 
movimento da CANIBEEP PRO ao comportamento do seu cão e aos resultados pesquisados. 
Para alterar a sensibilidade de deteção de movimento, abra a tampa para aceder ao parafuso de regulação situado no 
interior da coleira. 
ATENÇÃO: o sistema de regulação inclui um batente no mínimo e um batente no máximo (3/4 de volta no máximo). Utilize 
a chave de parafusos fornecida e rode o parafuso de regulação sem forçá-lo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Regulação do volume 
 
A coleira está regulada de origem para o valor máximo de potência sonora, o sistema está no batente, não é possível 
aumentar o volume. 

+ sensível ao movimento 

- sensível ao movimento 

Parafuso de regulação 
da sensibilidade ao 

movimento 

Sensibilidade média 

Sensibilidade mínima 

Sensibilidade máxima 

STOP 

Fig. 5 

STOP 
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Deve adaptar o volume da CANIBEEP PRO em função do alcance auditivo que pretende obter. 
 
ATENÇÃO: o sistema de regulação inclui um batente no mínimo e um batente no máximo (1/2 volta no máximo). Utilize a 
chave de parafusos fornecida e rode o parafuso de regulação sem forçá-lo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Desgaste e substituição da pilha 
 
O nível da pilha é testado em 3 situações diferentes: 

- quando inserir a pilha no respetivo compartimento 

- durante a colocação em funcionamento da coleira 

- durante a paragem 
 
Durante estas 3 situações, se ouvir 6 sinais sonoros graves e próximos (em vez de 1 ou 2 sinais sonoros graves), isto indica 
que a carga da pilha não é suficiente. 
 
NUM’AXES recomenda-se que utilize pilhas do mesmo modelo e da mesma marca que aquelas fornecidas com o vosso 
produto. Pilhas de outras marcas poderiam não funcionar ou não ser totalmente compatíveis com o vosso produto. 
Pode procurar as pilhas adequadas na firma NUM'AXES ou no seu distribuidor. 
 
Durante a troca da pilha, pode haver energia residual na caixa da CANIBEEP PRO. Neste caso, esta não emite um som grave e 
o LED não se acende durante a inserção da nova pilha. Para garantir o funcionamento adequado e que a pilha está inserida 
corretamente, coloque o produto em funcionamento com a ajuda da chave magnética (consulte § Colocação em 
funcionamento). 
Depois de substituir a pilha, a CANIBEEP PRO funciona de acordo com o último modo selecionado. 
 
● Mais informações 
 
Quando colocar a coleira CANIBEEP PRO no cão, vire a caixa difusora para cima para que não haja ruído perto da orelha. 
 
É aconselhável programar a CANIBEEP PRO antes de colocá-la à volta do pescoço do cão: 
‒ modos 1 a 4: funcionam apenas quando o cão estiver parado. 
‒ modos 5 a 8: funcionam quando o cão estiver em movimento e depois parar. 
 
Se decidir treinar vários cães, é aconselhável programar cada coleira CANIBEEP PRO com um som distinto para que possa 
reconhecer os cães (4 sons à sua escolha). 
 
● Precauções 
 

‒ O período de iniciação pode começar com um cão jovem com pelo menos 6 meses de idade. 
‒ Antes de colocar a coleira, é recomendável que seu cão seja examinado por um veterinário para verificar se não há 

contraindicações. 
‒ Para garantir o bom funcionamento da CANIBEEP PRO, não é aconselhável utilizar medalhas, coleiras metálicas, 

sinos ou outro tipo de coleira quando o seu cão usar a coleira de localização. Se, no entanto, quiser atrelar a sua 
CANIBEEP PRO a outro objeto (coleira de treino, sino, medalha, etc.), é aconselhável fixá-la na mesma correia, mas 
do lado oposto da CANIBEEP PRO para evitar que choquem entre si. 

Volume fraco 
 

Volume intenso 

Parafuso de 
regulação do volume 

Volume máximo 
 

Volume mínimo 
 

STOP STOP 

Volume médio 
 

Fig. 6 
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‒ Treine o cão aos sons da CANIBEEP PRO. A potência sonora pode, eventualmente, numa primeira fase, assustar o 
cão. Para habituá-lo ao produto, reduza o volume com o parafuso de regulação (consulte § Regulação do volume). 
O seu cão vai habituar-se gradualmente ao produto. 

‒ Se o cão tiver problemas de comportamento, é aconselhável consultar um veterinário. 
‒ Evite utilizar a CANIBEEP PRO num local fechado: a potência sonora (cerca de 94 dB (A) com o volume no máximo) 

pode causar lesões auditivas irreversíveis nos tímpanos. 
‒ A colocação em funcionamento, a alteração do volume ou a seleção do modo de funcionamento são efetuados da 

maneira mais simples antes da colocação da coleira à volta do pescoço do cão. 
‒ A CANIBEEP PRO é um produto perfeitamente estanque à imersão. O seu cão pode atravessar poças de água sem 

problemas. No entanto, uma imersão prolongada da CANIBEEP PRO pode fazer com que a cavidade acústica do 
difusor fique com água: a potência de emissão pode reduzir. Para que o equipamento recupere o desempenho, 
seque a coleira difusora virada para o sol, para drenar o resto de água. 

‒ Antes de utilizar o equipamento, verifique o estado da junta de estanqueidade e a respetiva instalação, bem como a 
fixação dos 4 parafusos da tampa da CANIBEEP PRO para garantir a estanqueidade do produto. 

‒ Para manter a estanqueidade do produto, recomenda-se vivamente que substitua a junta da coleira todos os anos. 
‒ Evite aproximar demasiado a chave magnética de objetos sensíveis a campos magnéticos: há o risco de danificá-los 

de maneira irreversível. 
‒ Tenha cuidado para não armazenar ou arrumar o equipamento num local exposto a temperaturas elevadas. 
‒ A pilha deve ser substituída de 2 em 2 anos, mesmo que o equipamento não tenha sido utilizado durante períodos 

de tempo prolongados. 
‒ Nunca deixe pilhas gastas no equipamento: pode haver fuga de eletrólito e danos na CANIBEEP PRO. 
‒ No caso de não utilizar o equipamento durante um período de tempo prolongado, superior a cerca de três meses 

(por exemplo, no final do período de caça), é recomendável retirar a pilha da CANIBEEP PRO. 
‒ Não deixe a coleira ao alcance das crianças. 

 
● Manutenção 
 
Limpe com frequência a junta da caixa, bem como o local de instalação, para evitar quaisquer problemas de estanqueidade. 
Evite utilizar líquidos voláteis, por exemplo, diluentes ou benzina para limpar o equipamento. Limpe o com um pano macio, 
humedecido com uma solução de detergente neutro. O sangue pode ser lavado com um pano e água com sabão. 
 
● Mau funcionamento 
 
Antes de assumir que há um mau funcionamento, leia este livro de instruções e certifique-se que o problema não é causado 
por uma pilha fraca ou por erros de utilização. 
 
Se continuar a ter problema, contacte o seu distribuidor ou NUM’AXES (export@numaxes.com / +33 (0)2 38 69 96 27). 
 
De acordo com a amplitude da avaria, deverá enviar o equipamento para que seja reparado e testado. 
 
O Serviço Pós-venda necessita imperativamente para todas as reparações: 
‒ de seu produto 
‒ da prova de compra (talão de fatura ou bilhete de caixa) 
Se omite um destes elementos, o Serviço Pós-venda faturara a reparação. 
 
● Características técnicas 
 

Alimentação Pilha de lítio de 3 V, CR123A 

Autonomia Cerca de 150 000 sinais sonoros 

Estanqueidade à prova de imersão 

Dimensões 66 x 72 x 38 mm 

Peso (incluindo a pilha) 77 g 

Coleira regulável no pescoço 20 a 50 cm 

Temperatura de utilização Entre -10 °C e + 40 °C 

 
● Garantia 
 
A firma NUM’AXES dá garantia sobre defeitos de fabrico por dois anos após aquisição. 
As despesas de transportes ida/volta estarão todos a cargo do comprador. 
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● Condições de garantia 
 
1. A garantia só é válida, perante apresentação da prova de compra (talão de fatura ou bilhete de caixa) sem supressão. 
2. A garantia não cobre: 

▪ troca da pilha 
▪ troca da fita 
▪ danos nos transportes 
▪ estragos derivados de: 

- uso negligente (as mordeduras de cães, as fissuras…) 
- utilização contrária às instruções ou não prevista 
- reparações feitas por pessoa alheia à NUM’AXES 

▪ perda ou roubo 
3. Se se provar existir defeito de fabrico, cabe à NUM’AXES optar pela reparação ou troca do equipamento. 
4. Nenhuma ação é possível contra a NUM’AXES, nomeadamente em caso de mau uso do equipamento ou no caso de avaria 

do produto. 
5. A NUM’AXES reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto, com vista a melhorar o seu 

desempenho ou respeitar novas regulações e normativas. 
6. As informações contidas neste guia, podem ser alteradas sem aviso prévio. 
7. Fotos e desenhos não contractuais. 
 
● Acessórios 
 
Pode procurar-se em todo momento os acessórios no seu distribuidor (pilha, fita...). 
 
● Recolha e reciclagem do vosso aparelho em fim de vida 
 

O pictograma afixado sobre o vosso producto significa que o equipamento não pode ser misturado aos 
lixos domésticos. 
Deve ser entregue a um ponto de recolha adequado para o tratamento, a valorização e a reciclagem dos 
desperdícios eletrónicos ou deve ser entregue a vosso distribuidor. 
Assim, optando por esta diligência, protege o ambiente e contribui para a preservação dos recursos 
naturais e a proteção da saúde humana. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z.A.C. des Aulnaies 
745 rue de la Bergeresse 

C.S. 30157 
45161 OLIVET CEDEX 

FRANÇA 
 

Tel + 33 (0)2 38 69 96 27 / Fax +33 (0)2 38 63 31 00 
 

export@numaxes.com 
 

www.numaxes.com 
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