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1. Tartozékok 
• Alapegység a kerítéshez 

• Adapter az alapegységhez 

• Adókészülék 

• Vevőkészülék 

• Töltő 

• Nyakörv 

• Tesztlámpa 

• USB kábel 

• Nyakba akasztható zsinór 

• 2 x csatlakozó (vezetékhez) 

• 100 m vezeték 

• 50 db jelző zászló 

• Rövid és hosszú elektródák 

• Kulcs 

• Használati útmutató 
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2. Főbb jellemzők 
1) A Reedog FX-500 elektromos kerítés és kiképző nyakörv az egyben. 

2) Egy adókészülék segítségével egyszerre akár 3 kutya is vezérelhető, 1200 méteres 

hatótávolsággal. 

3) 10 szintű impulzusok. 

4) 10 szintű rezgések. 

5) A  „+“ és ,,-“ gombok segítségével beállítható a megfelelő impulzus és rezgésszint. 

6) Gombok a kutya kiválasztásához. 

7) LCD kijelző a jobb áttekinthetőség érdekében (impulzusok ereje és a kutya ID-je). 

8) Biztonsági elem az impulzusok leállítására. Amennyiben a kutya 8 másodpercnél tovább 

tartózkodik a zónán kívül, a stimuláció megszakad. 

9) A vezeték megszakadására vészjelzés figyelmeztet. 

10) Figyelmeztető zóna – hangjelzés, rezgés és 3 szintű impulzus. 

11) Lehetőség nyílik olyan üzemmód beállítására, mely lehetővé teszi a kutya számára a kijelölt 

terület elhagyását, figyelmeztető impulzusok nélkül. 

12) A csomag tartalma 100 méter vezeték, 50 db jelző zászló és 2 db adapter. 

13) Vízálló vevő- és adókészülék. 

14) Újratölthető 3.7 V Li-ion elem (vevő- és adókészülék). 

15) Piros színben világító LED dióda jelzi a tápegység alacsony energiaszintjét. 

16) Teljesen működőképes képzési rendszer egyidejűleg több kutya képzéséhez. 

 

3. Alapegység (Beltéri egység) 

 

Jelzőlámpa - Be/Kikapcsolás 

 

Jelzőlámpa a vezeték 

helyességének ellenőrzésére 

Vezetékek csatlakoztatása A zóna szélességének beállítása 

Újratöltés 
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4. Adókészülék 

 

 

„+“ és „-“ gombok: az impulzusok szintjének (erejének) beállítása (rezgés és impulzus) 

Be-/Kikapcsoló gomb: a készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva 2 

másodpercig. A kijelzőn megjelenik az „A01“ információ – a készülék bekapcsolva. A megfelelő kutya 

kiválasztásához nyomja meg az 1-es, 2-es vagy 3-as gombot. A készülék kikapcsolásához nyomja meg 

a gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercig. 

Hangjelzés nyomógombja: a készülék hangjelzéseket ad ki. 

Rezgések nyomógombja: amennyiben a gombot röviden, egyszer nyomja meg, a nyakörv rövid 

rezgés korrekciót ad ki. Ha a gombot lenyomva tartja, a nyakörv vevőkészüléke folyamatosan rezeg, 

legfeljebb azonban 8 másodpercig. 

Impulzusok nyomógombja: amennyiben a gombot röviden, egyszer nyomja meg, a nyakörv rövid 

impulzus korrekciót ad ki. Ha a gombot lenyomva tartja, a nyakörv vevőkészüléke folyamatosan 

adagol impulzusokat, legfeljebb azonban 8 másodpercig. 

Gombok  1, 2 vagy 3: Nyomógombok a kutya kiválasztásához. Az alapértelmezett beállítás "1". 

Egyetlen adókészülék segítségével, egyszerre akár 3 kutya is képezhető (további FX-500 vevőkészülék 

megvásárlásával). Az LCD kijelző mutatja, hogy az adott pillanatban melyik kutya képezhető. Az első 

kutya képzése esetén a kijelzőn az „A XX“ információ jelenik meg. Amennyiben a képzést szeretné 

átkapcsolni a második kutyára, nyomja meg a 2-es gombot. A kijelzőn megjelenik a „B XX“ 

információ. Ha viszont a harmadik kutya képzését szeretné aktiválni, nyomja meg a 3-as gombot és a 

kijelzőn megjelenik a „C XX“ információ. 

A = Kutya1, B = Kutya2, C = Kutya3, „XX“ = a rezgések és impulzusok szintje (ereje) 

 

 

Antenna 

Stimulációs szint beállítása 

Be/Kikapcsolás 

A képzett kutya 

kiválasztása 

LCD kijelző 

LED jelzőlámpa 

Hangjelzés 

Rezgés 

Impulzus 

Újratöltés 
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Megjegyzés: 

• Az adókészülék az összes kutya esetében tárolja a beállított korrekció erejét. 

• Piros színben világító LED dióda jelzi a tápegység alacsony energiaszintjét. 

• Az első használatot megelőzően töltse fel teljesen a készüléket. 

 

5. Vevőkészülék 

 

Be-/kikapcsoló gomb: A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva 4 

másodpercig. A vevőkészülék 2 megerősítő hangot ad ki, majd a LED dióda 5 másodpercenként 1x 

zölden villog. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva 4 másodpercig. A 

vevőkészülék hosszú hangjelzést ad ki és a LED dióda villogása megszakad. A készülék kikapcsolva. 

 

SINGLE MODE ÉS DUAL MODE 

SINGLE MODE (kizárólag kerítés funkció) – a LED dióda zölden villog, 5 másodpercenként 2x. 

• Nyomja meg a vevőkészülék bekapcsoló gombját és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A LED 

dióda piros színben kivilágít – a vevőkészülék bekapcsolva.  

• A LED dióda zölden villog, 5 másodpercenként 2x. A kerítés funkció aktiválva és a kiképző 

funkció deaktiválva. 

 

 

LED jelzőlámpa 

A tápegység energiaszintjét jelzi - 

alacsony energiaszint, töltés állapota 

és teljes feltöltés 

Elektródák 

Rövid és hosszú elektródák 

közül választhat 

Újratöltés 

Távolítsa el a gumisapkát és 

csatlakoztassa az adaptert. Az 

újratöltés ideje 2 óra. 

Be/Kikapcsolás 
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DUAL MODE (kerítés és kiképző nyakörv funkció) - a LED dióda zölden villog, 5 másodpercenként 1x. 

• Nyomja meg a vevőkészülék bekapcsoló gombját és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A LED 

dióda piros színben kivilágít – a vevőkészülék bekapcsolva.  

• A LED dióda zölden villog, 5 másodpercenként 1x. A kerítés funkció és a kiképző nyakörv 

funkció aktiválva. 

KULCS 

 

Amennyiben a kutya szőre hosszú, a hosszabb elektródák használatára lesz szükség. A kontaktpontok 

(elektródák) meghúzásához, a kulcs segítségével forgassa el az óramutató járásával megegyező 

irányba. 

Magjegyzés: 

• Soha ne húzza nagyon szorosra az érintkezési pontokat (elektródákat). 

 

6. Az adó- és vevőkészülék párosítása 
További vevőkészülék megvásárlásával a készülék bővíthető akár 3 kutya képzésére. További 

vevőkészülék hozzáadása esetén az új vevőkészüléknél elsősorban meg kell szüntetni a párosítást. 

Valószínű, hogy tesztelés során a gyártó a vevőkészüléket más eszközzel párosította. Amint 

megszüntette a párosítást, az új nyakörvet párosíthatja saját adókészülékével. 

A PÁTISÍTÁS MEGSZÜNTETÉSE 

Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat: 

• 1. LÉPÉS: Készítse elő a vevőkészüléket, melynél szeretné megszüntetni a párosítást. Nyomja 

meg és tartsa lenyomva a vevőkészülék be-/kikapcsoló gombját. A nyakörv 2x sípol és a LED 

dióda 5 másodpercenként 1x villog. 

• 2. LÉPÉS: Nyomja meg és tartsa lenyomva az adókészülék be-/kikapcsoló gombját mindaddig, 

amíg az LCD kijelző kivilágít. 

• 3. LÉPÉS: Nyomja meg és tartsa lenyomva az adókészülék hangjelzés és impulzus korrekció 

gombjait.  Az LCD kijelzőn automatikus számlálás indul ((„08, 09, 10, 11 ….“). Ezt követően 

engedje el a gombokat. 

• 4. LÉPÉS: Helyezze az adókészüléket a vevőkészülék közelébe és nyomja meg a kutyát 

kiválasztó gombok egyikét (1, 2 vagy 3). Amint megnyomja a kiválasztott gombot, a 

vevőkészülék 5x sípol. 

• 5. LÉPÉS: A vevőkészülék LED diódája zöld színben villog.  

Gratulálunk! Sikeresen megszüntette az új vevőkészülék párosítását! 

Az elektródák cseréjéhez és 

rögzítéséhez szükséges szorító kulcs 
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• 6. LÉPÉS: Nyomja meg és tartsa lenyomva az adókészülék hangjelzés és impulzus gombjait 

mindaddig, amíg a számlálás az LCD kijelzőn leáll. Ezt követően engedje el a gombokat. 

A NYAKÖRV PÁROSÍTÁSA 

• 1. LÉPÉS: Készítse elő a vevőkészüléket, melyet szeretne párosítani. Nyomja meg és tartsa 

lenyomva a vevőkészülék be-/kikapcsoló gombját. A nyakörv 2x sípol és a LED dióda villogni 

kezd. 

• 2. LÉPÉS: Nyomja meg és tartsa lenyomva az adókészülék be-/kikapcsoló gombját mindaddig, 

amíg az LCD kijelző kivilágít.  

• 3. LÉPÉS: Nyomja meg és tartsa lenyomva az adókészülék „+“ és impulzus korrekció gombjait.  

Az LCD kijelzőn automatikus számlálás indul ((„08, 09, 10, 11 ….“). Ezt követően engedje el a 

gombokat. 

• 4. LÉPÉS: Helyezze az adókészüléket a vevőkészülék közelébe. 

• 5. LÉPÉS: Nyomja meg és tartsa lenyomva a kutyát kiválasztó gombok egyikét (1, 2 vagy 3). 

Amint megnyomja a kiválasztott gombot, a vevőkészülék 5x sípol és a vevőkészülék LED 

diódája zöld színben, lassan villog. Ezt követően engedje el a gombot. 

o Nyomja meg az 1-es gombot a nyakörv párosításához (Kutya1). 

o Nyomja meg az 2-es gombot a nyakörv párosításához (Kutya2). 

o Nyomja meg az 3-as gombot a nyakörv párosításához (Kutya3). 

Figyelem: Kizárólag akkor engedje el a gombot, ha 5 sípolás hallatszik és a vevőkészülék LED 

diódája zöld színben, lassan villog. 

• 6. LÉPÉS: Nyomja meg és tartsa lenyomva az adókészülék „+“ és impulzus korrekció gombjait 

mindaddig, amíg a számlálás az LCD kijelzőn leáll. Ezt követően engedje el a gombokat. 

• 7. LÉPÉS: Ellenőrizze, hogy sikerült e párosítani a készüléket. Nyomja meg a párosított 

gombot (1, 2 vagy 3), majd nyomja meg a hangjelzés korrekció gombját. Amennyiben sikerrel 

járt, a párosított nyakörv hangjelzést ad ki. 

Gratulálunk! Sikeresen párosította a készüléket! 

Figyelem: Soha ne párosítson egyszerre több vevőkészüléket! 

 

7. A kerítés telepítése 
A kerítés megfelelő működésének érdekében, kövesse az alábbi utasításokat: 

1. LÉPÉS 

• Tervrajz - készítse el a terület tervrajzát, melyet szeretne elkeríteni. A rajz segít elkerülni a 

kiszámíthatatlan akadályokat, és megkönnyíti a rendszer telepítését. Tüntesse fel a házat, 

medencét, kertet, stb. Amennyiben szomszédja azonos rendszert telepített kertjébe, azt is 

tüntesse fel.  

• Határozza meg az alapegység helyét - A készülék megfelelő működésének biztosítása 

érdekében helyezze az alapegységet a házba vagy egyéb zárt, esővédett területre. Az 

alapegységet, a nagyméretű fém tárgyaktól legalább 1 méteres távolságba helyezze (pl. 

kazán, fémkerítés, mosógép). Elhelyezheti az asztalon, de szerelheti pl. a falra is (konnektor 

közelébe). A készüléket ne csatlakoztassa a hálózathoz mindaddig, amíg a vezeték nem lett 

elhelyezve. Vihar esetén javasoljuk az alapegység kikapcsolását! 
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2. LÉPÉS 

• Jelölje meg a tervrajzon a vezeték útvonalát - A kerítés későbbi telepítése így sokkal 

egyszerűbb lesz. A vezetéknek az alapegységből kell kiindulnia és ahhoz, hogy a rendszer 

megfelelően működjön, a vezetéknek egy zárt hurkot kell alkotnia. 

3. LÉPÉS 

• A vezeték földbe helyezése – FONTOS MEGJEGYZÉS! - Ne ássa (temesse) be a vezetéket 

mindaddig, amíg nem győződött meg arról, hogy a rendszer helyesen működik. Fontos, hogy 

a vezeték sértetlen maradjon, hogy a rendszer ne rongálódjon meg. Ügyeljen arra, hogy 

irányváltáskor, pl. a kert sarkaiban, ne törje meg a vezetéket, mivel így csökkenti a 

jelerősséget. A vezetéknek az alapegységből kell kiindulnia és itt is kell végződnie. 

Amennyiben szükség van több vezeték összekapcsolására, a vezeték csatlakozókat alaposan 

szigetelje. 

• A vezeték csatlakoztatása az alapegységhez - Távolítsa el a szigetelést a vezeték végeiről, 

majd a vezeték egyik végét csatlakoztassa az alapegységhez. Kerítse körbe a szükséges 

földterületet, majd a vezeték másik végét is csatlakoztassa az alapegységhez. Ahhoz, hogy a 

rendszer megfelelően működjön, a vezetéknek egy zárt áramkört kell alkotnia (hurok).  

4. LÉPÉS 

• Az alapegység funkcióinak ellenőrzése - Az adapter segítségével csatlakoztassa az 

alapegységet az elektromos hálózathoz. Ellenőrizze, hogy világít e a kontrol dióda, mely jelzi a 

vezeték csatlakoztatásának helyességét. Ellenkező esetben hangjelzés figyelmezteti a 

helytelen bekötésre. 

5. LÉPÉS 

• Készítse elő a vevőkészüléket - A csomag tartalma a rövid elektródákkal felszerelt 

vevőkészülék. Amennyiben az elektródák hossza nem elegendő (hosszúszőrű kutyák 

esetében), használja a hosszú elektródákat. Ezt követően kapcsolja be a készüléket. 

Figyelem: Ne helyezze fel a nyakörvet a kutyának mindaddig, amíg nem ellenőrizte és nem 

tesztelte a rendszer megfelelő működését!  

6. LÉPÉS 

• Állítsa be a zóna szélességet és tesztelje a nyakörvet - Az alapegységen elhelyezett gomb 

elforgatásával állítsa be a figyelmeztető zóna és a statikus korrekciós zóna szélességét. A 

teszteléshez állítsa a lehető legmagasabb szélességre (10-es szint). A kerítés helyes 

működését a csomagban elhelyezett tesztlámpa segítségével ellenőrizheti. A teszteléshez 

válassza az elkerített terület azon szakaszát, mely egyenes és legalább 15 méter hosszú. A 

tesztlámpát csatlakoztassa a nyakörv vevőkészülékének elektródáival és tartsa a földtől 

megközelítőleg a kutya nyakának magasságában. Lassan haladjon a vezeték mentén. 

Hallgassa a hangjelzést és közben ellenőrizze, hogy a tesztlámpa kivilágít e. Minél szélesebbre 

állítja a zóna szélességét, annál nagyobb az esélye, hogy a kutya nem hagyja el a zóna 

területét. Ismételje meg a tesztelést a terület más részein is, hogy meggyőződjön a rendszer 

helyes működéséről. Kóborjelek kiszűrése érdekében (pl. telefonkábelek, TV kábelek, melyek 

a jelet duplikálhatják), javasoljuk, hogy sétáljon végig a kert egyes részein, továbbá 

otthonában is tesztelje a nyakörvet, használat előtt. Amennyiben hasonló probléma lépne 
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fel, valószínűleg a kerítés vezetéke túl közel lett elhelyezve hasonló kábelhez (pl. TV kábel). 

ezen okból kifolyólag nem javasoljuk a nyakörv használatát a házban.  

• A figyelmeztető és statikus zóna beállítására használja az alapegységen található gombot. 

A zóna szélessége 30 cm és 60 m között állítható. Amint belép a kutya a tiltott zónába, a 

nyakörv rezgéssel figyelmezteti és amennyiben folytatja útját, korrekció érkezik 

elektrosztatikus impulzus formájában. Az impulzusok ereje 3 szintű, a leggyengébbtől a 

legerősebbig. Minél közelebb kerül a kutya zóna határaihoz, annál erősebb korrekció 

figyelmezteti. 

Figyelem: Az alapegység gombjával kizárólag a sávszélességet állíthatja be és nem az impulzusok 

erejét. Minden sávszélesség változtatásánál ismét tesztelje a rendszert. 

8. LÉPÉS 

A vezeték telepítésének (elhelyezésének) lehetőségei - A vezetéket eláshatja a fölben vagy 

szerelheti a már meglévő kerítésre is: 

• A vezetéket ássa a földbe a tervezett határ mentén, megközelítőleg 2,5 - 7 cm mélyen. Ezt 

követően óvatosan helyezze el a vezetéket a kiásott árokban, úgy, hogy ne sértse meg a 

vezetéket. 

• A vezetéket rögzítse a már meglévő kerítéshez (fa, fém vagy egyéb anyagból készült kerítés). 

Vastagabb fém anyagból készült fémkerítések esetében jelinterferencia léphet fel, ezért 

hasonló esetekben javasoljuk a vezeték földbe helyezését.  

9. LÉPÉS 

• Jelző zászlók elhelyezése - A vezeték elhelyezését követően tesztelje a rendszer megfelelő 

működését és a jelerősséget a teljes áramkör kerületén. Állítsa be a zóna sávszélességét. 

Amint befejezte a rendszer tesztelését, helyezze el a jelző zászlókat a határ mentén. A zászlók 

vizuális emlékeztetőként szolgálnak a figyelmeztető zóna határaira. A zászlókat olyan 

távolságba helyezze, ahol először aktiválódik a nyakörv és hangjelzéssel figyelmezteti a 

kutyát. Így a vizuális figyelmeztetést hangjelzéssel bővíti ki. Tartsa a nyakörvet a kutya 

nyakának magasságában és közeledjen a zónához. Amint a nyakörv hangjelzéssel aktiválódik, 

arra a helyre helyezze el a zászlót. A teljes folyamatot mindaddig ismételje, amíg el nem 

helyezi az összes jelző zászlót a zóna határai mentén. 

10. LÉPÉS 

Helyezze fel a kutyának a nyakörvet  

Figyelmeztetés: Soha ne alkalmazza a nyakörvet egyszerre 12 óránál hosszabb ideig! Hosszantartó 

használat irritálhatja a kutya bőrét. A vevőkészüléknek a nyak alsó részén kell elhelyezkednie úgy, 

hogy az elektródák végei érintkezzenek a kutya bőrével (a gumisapkával takart újratöltő nyílás a 

mellkas felé irányuljon). Húzza olyan feszesre a nyakörvet, hogy a kutya nyaka és a nyakörv között 

kétujjnyi hely maradjon. Vigyázni kell, hogy a nyakörv kényelmesen legyen felhelyezve a kutyának, 

azonban arra is ügyelni kell, hogy az elektródák érintkezzenek a kutya nyakának bőrével. 

• Ellenőrizze, hogy mindkét elektróda érintkezik e a kutya nyakának bőrével.  

• Amennyiben szükség van rá, vágja rövidebbre vagy borotválja le a szőrzetet az elektródák 

helyén. Rövid szőr kutyák esetében a rövidebb elektródákat, hosszúszőrű kutyák esetében a 

hosszú elektródákat használja. Az elektródákat kézzel csavarja be és ügyeljen arra, hogy ne 

húzza nagyon szorosra (megsértheti a csavar menetét).  
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• Amennyiben a kutya a házban tartózkodik, vegye le a nyakörvet, hogy elkerülje a korrekciók 

véletlenszerű aktiválódását. A nyakörv felhelyezése előtt mindig bizonyosodjon meg arról, 

hogy a teljes rendszer helyesen működik.  

Tipp: Látogassa meg YouTube csatornánkat, ahol konkrét tippeket és tanácsokat talál elektromos 

kerítés telepítéséhez és a kutya kiképzéséhez -  www.Youtube.com/ElektroObojky. 

 

8. Javaslat láthatatlan kerítés telepítésére 

 

A telek és medence elkerítése. Az elülső terület elkerítése. 

A kert bizonyos részének elkerítése. 

A kutya szabadon átjárhat a kert 

hátsó részére, a ház mindkét 

oldalán. 

A bejárati kapun kívül a kert teljes elkerítése. 

Ezen a helyen a vezeték a bejárati kapu felett 

vagy a földben vezet. Ezen a helyen a 

vevőkészülék nem észleli a vezeték által 

sugárzott jelet. 
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9. A kutya képzése  
A legjobb kiképzési eredmények elérésének érdekében, be kell tartania a következő utasításokat és 

lépéseket:  

• A nyakörv felhelyezése előtt mindig ellenőrizze a nyakörv helyes működését.  

• Maradjon mindig pozitív és játékos a kiképzés során. 

• Soha ne folytassa a képzést, ha a kutya elveszíti érdeklődését.  

1. LÉPÉS 

Képzés a zászlók segítségével  

1. Kapcsolja ki a kerítés alapegységét. 

2. Helyezze fel a nyakörvet a kutyának.  

3. Játsszon a kutyával és játék közben használjon hosszú pórázt, mely megakadályozza, hogy a 

kutya belépjen a zászlókkal elkerített korrekciós zónába.  

4. Szaladjon a kutyával a zászlók elé, állítsa meg és a „FÚJ” kifejezést használva integessen a 

kutya előtt a zászlóval. 

2. LÉPÉS 

Első korrekció 

1. Kapcsolja ki a kerítés alapegységét. 

2. Helyezze fel a nyakörvet a kutyának.  

3. Játsszon a kutyával és játék közben használjon hosszú pórázt, mely megakadályozza, hogy a 

kutya belépjen a zászlókkal elkerített korrekciós zónába.  

4. Szaladjon a kutyával a zászlók elé. Ha a kutya megpróbálja elkerülni a zászlókat, dicsérje meg. 

5. Ismételje meg a fent említett lépést a kerítés több részén is. 

6. Ne lépje túl a napi 3 és heti 7 impulzust. Mindez nagyon függ a kutya stressz toleranciájától. 

A legtöbb kutya esetében elegendő néhány impulzus a kiképzés során és a következő 

alkalommal már reagálni fog a figyelmeztető hangjelzésre. 

7. Amennyiben a kutya elkerüli a zászlókat és nem közelíti meg, jutalmazza meg. 

8. A kiképzés után játszin a kutyával a biztonsági zónán belül. 

A vezetékek összefonásával (összetekerésével) a kutya nem kap impulzust az adott helyeken. 
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3. LÉPÉS 

Pórázzal 

1. Kapcsolja be az alapegységet és játsszon a kutyával a biztonsági zónán belül. Néhány pillanat 

elteltével dobja ki a játékot a zászlókkal megjelölt területen kívülre. 

2. Amennyiben a kutya beszalad a korrekciós zónába, várja meg a reakcióját, majd húzza vissza. 

Dicsérje meg és jutalmazza. 

3. Ismételje meg a képzést és a „FÚJ” kifejezést használva integessen a kutya előtt a zászlóval. 

4. Ismételje meg a fenti lépéseket a kerítés többi oldalán is. 

5. Amennyiben a kutya elkerüli és nem közelíti meg a zászlókat, jutalmazza finomsággal. 

6. Ha a kutya legalább 20x elutasítja a belépést a tiltott zónába, folytassa a következő lépéssel.  

4. LÉPÉS 

Póráz nélkül 

1. Kövesse a 3. lépésben leírtakat (kivétel a kutya visszahúzása, mivel póráz nélkül képez). A 

póráz maradjon a nyakörvre kapcsolva, amennyiben szükség lenne a használatára. 

2. Ha a kutya belép a korrekciós zónába, azonnal vegye le a nyakörvet. Vezesse vissza a kutyát a 

biztonsági zónába és helyezze fel újra a nyakörvet. 

3. Ismételje a gyakorlatot póráz használata nélkül mindaddig, amíg a kutya el nem utasítja a 

belépést a korrekciós zónába.  

 

10. Üzemmód, mely lehetővé teszi a kutya számára a kijelölt terület 

elhagyását 
A Reedog FX-500 olyan üzemmód beállításának lehetőségét kínálja, mely lehetővé teszi a kutya 

szabad átjárását a korrekciós zónán a nélkül, hogy a nyakörv korrekciót indítana.  

• Biztonsági üzemmód – aktiválás: Nyomja meg egyszerre a “-“ és impulzus korrekció 

gombokat. A vevőkészülék másodpercenként egyet fog sípolni. A kutya szabadon átjárhat a 

rendszeren és a nyakörv nem indít korrekciót. 

• Biztonsági üzemmód – deaktiválás: Nyomja meg egyszerre a “-“ és impulzus korrekció 

gombokat. A vevőkészülék nem fog sípolni és normál üzemmódba tér vissza.  

 

11. A stimuláció megfelelő szintjének beállítása 
• A Reedog FX-500 többszintű stimulációval rendelkezik. Figyelembe véve a kutya 

temperamentumát és a képzési tervet, beállíthatja a megfelelő stimulációs szintet.   

• A megfelelő impulzusszint beállításához a „+” és „-” gombokat kell használni. Majd nyomja 

meg és 8 másodpercig tartsa lenyomva az impulzus korrekció gombját (folyamatos impulzus 

korrekció) vagy nyomja meg röviden az impulzus korrekció gombját (rövid impulzus 

korrekció). 

• A megfelelő rezgésszint beállításához a „+” és „-” gombokat kell használni. Majd nyomja meg 

és 8 másodpercig tartsa lenyomva a rezgéskorrekció gombját (folyamatos rezgéskorrekció) 

vagy nyomja meg röviden a rezgéskorrekció gombját (rövid rezgéskorrekció). 
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12. Single Mode és Dual Mode 
A Reedog FX-500 készülék elektromos kerítés és kiképző nyakörv az egyben: 

• SINGLE MODE: kizárólag kerítés funkció. A LED dióda zölden villog, 5 másodpercenként 2x. 

• DUAL MODE: kerítés és kiképző nyakörv. A LED dióda zölden villog, 5 másodpercenként 1x. 

AZ EGYES ÜZEMMÓDOK KÖZÖTTI ÁTKAPCSOLÁS 

• Nyomja meg a vevőkészülék bekapcsoló gombját és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A LED 

dióda piros színben kivilágít – a vevőkészülék bekapcsolva. Engedje el a gombot. A LED dióda 

zölden villog, 5 másodpercenként 2x. A kerítés funkció aktiválva (Single Mode) és a kiképző 

funkció deaktiválva. 

• Nyomja meg a vevőkészülék bekapcsoló gombját és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A LED 

dióda piros színben kivilágít – a vevőkészülék bekapcsolva. Engedje el a gombot. A LED dióda 

zölden villog, 5 másodpercenként 1x. A kerítés funkció és a kiképző nyakörv funkció aktiválva 

(Dual Mode). 

Az elemek élettartama a használat számától függ, mely megközelítőleg 75-80 óra (Dual Mode), 10-12 

nap (Single Mode). 

 

13. Újratöltés 
Az első használat előtt javasoljuk a készülék feltöltését, 8-10 órán keresztül. A tápegység következő 

újratöltésénél már elegendő lesz megközelítőleg 2 óra (a tápegység teljes feltöltéséhez). 

Vevőkészülék 

A töltés ideje alatt A LED dióda piros színben világít. Amint a tápegység teljesen feltöltődik, a LED 

dióda zöld színre vált. A tápegység alacsony energiaszintjét villogó piros LED dióda jelzi. Ilyen 

esetekben haladéktalanul töltse újra a készüléket! 

Adókészülék 

A töltés ideje alatt az LCD kijelzőn „CHA“ kifejezés jelenik meg. Amint a kijelzőn a „FUL“ kifejezés 

olvasható, az adókészülék tápegysége teljesen újratöltődött. A tápegység alacsony energiaszintjét 

villogó piros LED dióda jelzi. Ilyen esetekben haladéktalanul töltse újra a készüléket! 

Elemek karbantartása: Amennyiben hosszabb ideig nem használja az adó- vagy a vevőkészüléket, ne 

feledkezzen meg az elemek újratöltéséről, használat előtt. A nem használt készülékek esetében, 

javasoljuk a tápegység újratöltését, havonta 1x. 

 

14. Hibaelhárítás 
Probléma #1: A nyakörv nem adagol semmilyen stimulációt.  

• A vevőkészülék nem lett aktiválva. A készülék használata előtt be kell kapcsolni a 

vevőkészüléket. 

• A vevőkészülék nem lett párosítva az adókészülékkel. Kövesse az utasításokat „Az adó- és 

vevőkészülék párosítása” menüpontban.  
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• Az adókészülék vagy vevőkészülék tápegysége lemerült. Töltse fel vagy cserélje ki a 

tápegységet.  

Probléma #2: Bekapcsolás után a vevőkészülék nem ad ki hangot.  

• Az elem lemerült. Töltse újra a tápegységet, legalább 2 órán keresztül és próbálja ismét 

bekapcsolni a vevőkészüléket. 

Probléma #3: A stimuláció ereje túlságosan gyengének bizonyul és valószínűleg a kutya nem érez 

semmit.  

• Szorosabbra kell húzni a nyakörvet. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya 

nyakának bőrével. 

• A tápegység lemerült. Töltse fel a tápegységet és próbálja újra. 

Probléma #4: A vevőkészülék kontroll diódája túl korán jelezte a tápegység lemerülését. 

• Valószínűleg bekapcsolva hagyta a készüléket az egyes kiképzések között. 

• A tápegység élettartama függ az időjárástól is - túl hideg volt a képzés ideje alatt.  

Probléma #5: Az adókészülék nagyon gyenge, nem elegendő a hatótávolság vagy a hatótávolság 

jelentősen csökkent.  

• Ellenőrizze, hogy Ön vagy a kutya nem tartózkodnak e bármilyen fém konstrukció közelében, 

mely zavarhatná a jelet.  

• Rádió interferencia. Egy kis ideig várjon, majd próbálja meg újra létrehozni a kapcsolatot, pl. 

egy másik helyről.  

Probléma #6: Úgy tűnik, hogy a vevőkészülék nem fogad semmilyen jelet vagy egyáltalán nem 

működik.  

• Ellenőrizze, hogy be van e kapcsolva a vevőkészülék.  

• Ellenőrizze az adókészülék tápegységének energiaszintjét.  

• Töltse fel az adó- vagy vevőkészülék tápegységét. 

Probléma #7: A vevőkészülék kizárólag közvetlen a vezeték felett működik, nagyobb távolságból 

viszont már nem.  

• Valószínűleg a tápegység lemerült. Ellenőrizze a tápegység energiaszintjét. 

• Az alapegységen található gomb segítségével növelje a jelzóna szélességét.  

Probléma #8: Hibás jel. 

• Győződjön meg arról, hogy a vezeték legalább 1 méteres távolságban helyezkedik el a 

nagyobb fém konstrukcióktól vagy készülékektől. 

• Győződjön meg arról, hogy a vezeték nem sérült vagy nem szakadt meg.  

Probléma #9: A készülék be van kapcsolva, de a vezeték helyességét jelző dióda nem világít.  

• Győződjön meg arról, hogy a vezeték mindkét vége csatlakoztatva lett e az alapegységhez. 

• Tesztelje a készüléket.  
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15. Megfelelőségi nyilatkozat, garancia és jótállás utáni szerviz  

A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges 

dokumentáció elérhető az importőr honlapján és üzletében. A használati útmutatót az alábbi címen 

töltheti le: https://www.elektro-nyakorvek.hu/elektromos-kerites/reedog-fx-500-2in1-kutyakerites-

es-kikepzo-nyakorv 
A műszaki paraméterek, jellemzők megváltozásának és nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.  

A garanciát és a jótállás utáni javításokat az importőr biztosítja: 
Reedog s.r.o. 

Sedmidomky 8, Praha 10, 101 00 
Csehország 

Információs vonal: +36 800 88 110 
Email: info@elektro-nyakorvek.hu 

https://www.elektro-nyakorvek.hu/elektromos-kerites/reedog-fx-500-2in1-kutyakerites-es-kikepzo-nyakorv
https://www.elektro-nyakorvek.hu/elektromos-kerites/reedog-fx-500-2in1-kutyakerites-es-kikepzo-nyakorv

