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Használati útmutató 
PET at SCHOOL /CANIFUGUE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Köszönjük, hogy NUM'AXES terméket választott. 
 
A PET at SCHOOL láthatatlan kerítés használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyv utasításait és őrizze meg későbbi 
felhasználás céljából.  
 
 

 
 
 

FIGYELMEZTETÉS 
 
A PET at SCHOOL láthatatlan kerítés használata előtt, javasoljuk a kutyát állatorvossal megvizsgáltatni, hogy 
megbizonyosodjon a kutya egészségi állapotáról, viselhet e elektromos nyakörvet. 
Rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, mivel az érintkezési pontok ismételt súrlódása irritációt okozhat a kutya bőrfelületén. 
Amennyiben bármilyen hasonló változást észlelne a kutya bőrén, távolítsa el a nyakörvet mindaddig, amíg a bőrirritáció minden jele 
megszűnik.  
Ne használja a nyakörvet napi 8 óránál hosszabb ideig. 
 
A nyakörvön 8 stimulációs szint áll rendelkezésre. Kezdje mindig a legalacsonyabb impulzus szintről és a kutya reakcióinak 
megfelelően fokozatosan növelje az impulzus szintet. 

 

Kisállat kerítés: Előszó 
A kutya és gazdája közötti megértés már a közös együttélés óta fennáll. A kutyát azonban gyakran természetes ösztönei vezérlik és 
megsérti a gazdája által tanított utasításokat, így kárt okozva például a  virágágyásokban, medencék körül, stb. És ami még ennél 
is komolyabb, áldozattá válhat vagy balesetet okozhat. A PET at SCHOOL kisállat kerítés egy modern és rendkívül hatékony 
rendszer, amely lehetővé teszi, hogy kutyája vagy kutyái teljesen szabadon tartózkodjanak és mozoghassanak az Ön által 
meghatározott területen belül. 
 
 
● A PET at SCHOOL kerítésrendszer tartalma háziállatok számára: 

- távadó tápegységgel 
- tápegység 
- vevőegység rövid érintkezési pontokkal és nylon nyakörvvel 
- egy pár hosszú érintkezési pont 
- 3V, CR2 lítium elem a vevőegységhez 
- neon tesztlámpa 
- 100 m antennavezeték 
- csatlakozó készlet, amely 3 antenna csatlakozót és egy adó csatlakozót tartalmaz 
- 10 db zászló 
- CD-ROM, amely elmagyarázza a rendszer üzembe helyezését 
- ez a felhasználói kézikönyv 
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● Termékleírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Hogyan működik a rendszer? 
  
Meghatározhat egy játékterületet a kutyának úgy, hogy egy vezetéket, úgynevezett antennavezetéket körbevezet a területen. A 
földre helyezett, földbe ásott vagy a meglévő kerítésen vezetett vezetékben rádiójel halad az adóból. 
Amint a kutyája, aki viseli a nyakörvet, megközelíti ezt a vezetéket, egy sípolás figyelmezteti, hogy túl közel van ahhoz a 
területhez, ahová nem engedhető be; majd ha folytatja útját, a nyakörv vevőegysége sztatikus ingereket adagol. A kutyának el kell 
hagynia az illetéktelen területet, hogy a készülék deaktiválja a stimulálást és a csipogást. 
Egy adóegységgel korlátlan számú nyakörv használható: ugyanazon a területen biztonságosan annyi kutya lehet, amennyit csak 
akar. 
A PET at SCHOOL kerítésrendszer úgy lett kialakítva, hogy teljes megelégedést nyújtson, köszönhetően az antennavezeték 
maximális hosszának, amely 400 méter (ami 1 hektárnak felel meg). Hosszabb huzal használata esetén a kerítés továbbra is 
működik, de a figyelmeztető és stimulációs zónák jelentősen csökkennek. 
 
 
 

Tipp: Youtube csatornánkon számos hasznos tipp található a kutyakiképzéshez, illetve az elektronikus oktatási segédanyagok 
használatához és telepítéséhez: www.Youtube.com/ElektroObojky 

 
 
 
● Kerítésrendszer telepítése 
 
A láthatatlan kerítésrendszer telepítése előtt, hasznos lehet a telepítés elrendezésének vázlata. A telepítés befejezése után jegyezze 
fel a vázlaton a vezetékcsatlakozók helyét későbbi felhasználás céljából. Csatlakozási hiba esetén könnyebb megtalálni őket. 
  
 
 

Elektródák 
(rövid vagy hosszú) 

Elem helye Gomb a stimulációs szint 
beállításához 

(módok) 

Diagram 2 
Vevő PET at SCHOOL 

Diagram 1 
Adó PET at SCHOOL 

Potenciométer a figyelmeztető 
zóna beállításához 

Kapcsoló a stimulációs 
zóna beállításához  

Feszültség csatlakozó 

Antenna aljzat 

Be / ki kapcsoló 

Zöld jelzőfény 
(állapotjelző ON / OFF) 
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 Adóegység 
 
Az adóegységet száraz helyen kell elhelyezni: az adó ellenáll a hőmérséklet-változásnak, de a víz és nedvesség károsítja. 
 

- Telepítse az adót a garázsba vagy kerti házba egy elektromos aljzat (220 V AC) közelében. 
- Csatlakoztassa az adóegységet a tápegységhez és dugja be egy aljzatba. 

 
 

 Antennavezeték 
 

A rendszer működéséhez a vezetéket össze kell kötni az adóval és töretlen hurkot kell alkotnia. Az adókészüléktől vezető és 
visszaérkező vezetékeknek 2 méterre kell lenniük egymástól a jel interferenciájának elkerülése érdekében. Lehetőség van 0,75 
mm², 1,5 mm² vagy 2,5 mm² átmérőjű vezetékek használatára (a vezetékek több szakaszát kombinálhatja). 
Az ajánlott huzalszakaszok a rendszer hosszától függően a következők: 

- 400 m-nél rövidebb antennavezeték esetén: 0,75 mm² 
- 400 és 800 méter közötti antennavezeték: 1,5 mm² 
- 800 és 2000 m antennavezeték: 2,5 mm² 

 
Tekerje le az antennavezetékét és helyezze el a területen. Használjon ablakot, ajtót vagy más hasonló megoldást, hogy kivezesse a 
vezetéket a garázsból vagy a kerti házból. A huzalt a földre lehet fektetni, el lehet temetni (maximálisan 10 cm mélyen) vagy nem 
fémből készült meglévő kerítéshez vagy falhoz lehet rögzíteni (ideális magasság: a kutya nyakának magassága). Ha el akarja 
temetni a vezetéket, akkor mielőtt elvégezné, ellenőrizze, hogy a telepítés megfelelően működik-e. A huzalt úgy védheti meg, hogy 
PVC csövön vagy kerti tömlőn vezeti át. A huzalt nem szabad kifeszíteni, mivel a hőmérséklet változása miatt ez meghúzódhat vagy 
összezsugorodhat. A sarkokban a vezetéket lekerekítve, körívben vezesse, ne alkalmazzon derékszöget. A vezeték nem futhat 5 cm 
vagy annál vastagabb fémtárgyak közelében. Ne szerelje az antennavezetéket elektromos kábelek, telefonkábelek vagy műholdas 
lemezek közelébe. Az esetleges interferencia elkerülése érdekében ne helyezze a vezetéket a tápkábeltől három méterre közelebbre 
vagy azzal párhuzamosan. Ha áramvezetékeket, telefonvezetékeket vagy televíziós kábeleket kell kereszteznie, tegye ezt 90 fokos 
szögben. 
Ha több mint 100 m antennavezetékre van szüksége, akkor a mellékelt csatlakozókkal különböző hosszúságú vezetékeket kell 
csatlakoztatnia (a vezetéket nem szükséges izolálnia). A vezetéket és csatlakozókat bármikor megvásárolhatja a forgalmazótól. 
Annak érdekében, hogy kutyája ne kapjon figyelmeztetést vagy ingerlést bizonyos területeken (pl. a garázsban lévő adó és az 
elkerített terület határa között), a kimenő vezetéket egymásba csavarja a visszaérkező vezetékkel. A vezetékek egymásba tekerése 
semlegesíti a rádiójel továbbítását (lásd a 3. ábrát). Miután az áramkör létrejött, és visszaért az adóhoz, a vezetékeket 
csatlakoztathassa az adókészülékhez a  mellékelt csatlakozók segítségével. Ezután helyezze ezt a csatlakozót az adóegységen 
található antennacsatlakozóba (lásd 1. ábra - a csatlakozó egy irányba illeszkedik. Ha nem tudja bedugni, fordítsa el 180 ° -kal). 
 

 Zászlók 
 
A zászlók ideiglenes vizuális segítséget nyújtanak kutyájának a képzés során. Lehetővé teszik annak a területnek a szemmel látható 
meghatározását, ahol szabadon mozoghat és azokat a határokat, amelyeket nem szabad átlépnie. Javasoljuk, hogy rövid 
időközönként helyezzen zászlókat a figyelmeztető zóna belső szélére. Ne tegyen zászlót az antennavezetékre. Amint kutyája 
megszokja a terület határait, fokozatosan eltávolíthatja a zászlókat. 
 

 Vezeték telepítése  
 
AUTOMATA RENDSZER 
 
Amint a nyakörvet viselő állat belép a védett 
területre, egy sípolás figyelmezteti. 
 
Ha tovább mozog az antennavezeték felé, a 
nyakörv sztatikus ingereket továbbít a nyakörv 
elektródáin keresztül. 
 
Az antennavezetéket a földre helyezik, elássák 
vagy a meglévő kerítésre akasztják. A rendszer 
működéséhez a vezetéknek töretlen hurkot kell 
alkotnia. 
 
Mindkét vezetéket (kimenő és bejövő) 
egymástól 2 méterre kell elhelyezni. 
 
 
 
 
 
● Az adókészülék be/kikapcsolása 
 
 

- Kapcsolja be az adót az adó bal oldalán található Be / Ki kapcsolóval. A zöld jelzőfény világít (lásd az 1. ábrát). 
- Kapcsolja ki az adót az adó bal oldalán található Be / Ki kapcsolóval. A zöld jelző kialszik (lásd 1. ábra). 
 
 

Ha több hónapig nem használja a kerítésrendszert, vagy hosszú ideig távol van otthonától, javasoljuk, hogy válassza le az 
adóegységet a hálózatról. Vihar esetén húzza ki a tápegységet és az antennavezetéket az adóból. 
  
 
 
 
● A nyakörv vevőkészülékének aktiválása/deaktiválása 

Figyelmeztető 
zóna 

A vezetékek egymásba tekerésével 
a jel semlegesíti egymást és a 
kutya szabadon áthaladhat az 
egymásba tekert vezetékek felett 

Antennavezeték 

Diagram 3 – Telepítés 

Korrekciós zóna 



Használati útmutató – CANIFUGUE láthatatlan kerítésrendszer kisállatok számára – tartalom A 4/9 

 
▪ Aktiválás: az elem behelyezése után a nyakörv használatra kész. 

Az akkumulátor nyakörvbe helyezéséhez tegye a következőket: 
- Csavarja ki az akkumulátorfedél 4 csavarját. 
- Helyezze be az akkumulátort (3V, CR2 lítium), ügyelve arra, hogy a polaritás megfeleljen az elemtartóban (lásd a 2. 

ábrát). 
- Csipogás jelzi, hogy a nyakörv használatra kész. Ha az akkumulátor behelyezése után nem hall semmilyen hangot, 

azonnal vegye ki az akkumulátort. Ellenőrizze a polaritást, mielőtt újra megpróbálja. 
- A fedél visszahelyezése előtt ellenőrizze, hogy a gumitömítés a helyén van-e. 
- Óvatosan húzza meg újra a négy csavart. 

▪ Kikapcsolás: ha ki akarja kapcsolni a nyakörvet, akkor vegye ki az akkumulátort a készülékből. 
▪ Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében javasoljuk, hogy deaktiválja a nyakörvet, ha hosszabb ideig nem 

használja. 
▪ Ha kutyája engedélyt kap Öntől az elkerített területet elhagyására, akkor a Be / Ki kapcsolóval ki kell kapcsolnia az 

alapegységet vagy le kell vennie a nyakörvet a kutyáról. 
  

 
● Távolság beállítása: figyelmeztető zóna és stimulációs zóna 
 
Az adó használatával csökkentheti vagy növelheti a figyelmeztető és korrekciós zóna szélességét, a telepítés konfigurációjától és a 
vezeték lefektetésének módjától függően. 
FONTOS: A figyelmeztető és stimulációs zónák szélessége a területen elhelyezett antennavezeték hosszától függően 
változik. Minél hosszabb az antennavezeték, annál keskenyebbek a zónák.  
 

 Kezdeti figyelmeztető zóna (sípolás) 
 
Állítható zóna 6 m és 0,4 m között (hozzávetőlegesen) a vezeték mindkét oldalán, az adó elején található központi forgatógombbal. 
A 0 és 10 közötti osztályozás segít meghatározni a zóna szélességét az Ön igényeinek megfelelően (0 = 0,4 m; 10 = 6 m). (lásd az 
1. ábrát).  
 

 Második stimulációs zóna 
 
Állítható zóna 3 rögzített előre beállított helyzet alapján az adó elején található kapcsoló segítségével (lásd az 1. ábrát): 
A stimulációs zóna 3 előre meghatározott helyzetben állítható: 

 kb. 0,3 m (a vezeték mindkét oldalán) 

  kb. 0,8 m (a vezeték mindkét oldalán) 

  kb. 1,5 m (a vezeték mindkét oldalán) 
MEGJEGYZÉS: a távolság érzékelése a használt vezeték hosszától függ. 
 

 Zóna megerősítés 
 

 
Mielőtt beengedné a kutyát a játékterületére, fizikailag meg kell határoznia azt a területet, ahová a kutyája beléphet. Először 
rögzítse a tesztlámpa vezetékeit a vevőkészülék elektródáihoz -  enyhén csavarja le az elektródákat, helyezze alá a tesztlámpa 
vezetékét, majd ismét csavarja szorosabbra az elektródákat. Ezután helyezze be az akkumulátort a nyakörvbe és a be / ki gomb 
segítségével kapcsolja be az adót. 

Végül állítsa a potenciométert a "10" helyzetbe és a korrekciós zóna gombját “  “ helyzetbe (lásd az 1. ábrát). 
 
A figyelmeztető zóna ellenőrzése: 
Álljon a háziállata számára kijelőlt terület közepére és tartsa a nyakörvet egy pórázon, körülbelül 30 cm-el a talaj felett. 
Ezután közeledjen a telek széléhez, ahol az antennavezetéket elhelyezte. Körülbelül 6 méterre a vezetéktől hangjelzést kell hallania 
a vevőtől. Ha úgy gondolja, hogy ez a távolság túl nagy, térjen vissza az adóhoz, és változtassa meg a beállítást. Forgassa a 
potenciométer gombot alacsonyabb szintre (pl. 6 vagy 4): ez csökkenti a figyelmeztető zónát. Ismételje meg a tesztelést, hogy 
megbizonyosodjon a beállított távolságról. 
 
Stimulációs zóna ellenőrzése: 
A tesztelést a fentiekhez hasonlóan végezze el: amikor belép a stimulációs zónába, a tesztlámpa kivilágít. Ha úgy gondolja, hogy a 
távolság túl nagy, térjen vissza az adóhoz. Az állító gomb segítségével csökkentse az értéket alacsonyabb szintre: ez csökkenti a 
stimulációs zónát. Ismételt teszteléssel ellenőrizze ezt az új beállítást. 
 
Fontos: A zóna szélessége a telekre fektetett antennavezeték hosszától függ. Minél hosszabb az antennavezeték, 
annál keskenyebb a zóna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alábbi táblázat a beállításoktól függően mutatja a hozzávetőleges zónaszélességeket: 
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● Sztimulációk intenzitásának beállítása 

 
 

A PET at SCHOOL nyakörv 8 üzemmóddal lett felszerelve, így a stimulációk erősségét a kutya méretéhez és érzékenységéhez 
igazíthatja. 
Az üzemmód megváltoztatásához a nyakörvet be kell kapcsolni. Az akkumulátorfedél levételével hozzáférhet a nyíllal jelölt gombhoz 
(lásd a 2. ábrát). 
Az erősséget állító gomb megnyomásához használjon hegyes tárgyat, például ceruzahegyet. 
Az impulzusok ereje a gomb lenyomásával és lenyomva tartásával módosítható: ezután számos sípolás (1-től 8-ig) hallható a 
nyakörvből. 
Tartsa nyomva a gombot az összes üzemmód eléréséhez. Engedje el a gombot, amint a sípolások száma elérte a beállítani kívánt 
impulzus szintet. A nyakörv megjegyzi a kiválasztott beállítást. 
Megjegyzés: A PET a SCHOOL kerítésrendszer nyakörve gyárilag 4-es üzemmódra lett beállítva, tehát az impulzusok ereje a 4-es 
szinten lesz. A rendszer használata előtt állítsa be az impulzusok erejét a kutyája érzékenységének megfelelően. 
Mindig alacsony szintről induljon és fokozatosan növelve határozza meg azt a szintet, amelyre a kutyája reagál. 
 
Az alábbi táblázat bemutatja, hogyan működik a PET a SCHOOL kerítés az egyes módokban: 

A sípolások száma, mely a gomb 
megnyomásakor hallható 

Üzemmód Sztimulációk szintje 

 1 
 2 
 3 

 1 
 2 
 3 

Alacsony sztimulációs szint: kicsi vagy érzékeny 
temperamentumú kutyák számára 

 4 
 5 
 6 

 4 
 5 
 6 

Közepes sztimulációs szint: közepes méretű kutyák vagy 
átlagos temperamentumú kutyák számára 

 7 
 8 

 7 
 8 

Erős sztimulációs szint: nagy testű kutyák vagy 
temperamentumos kutyák számára 

 
A PET at SCHOOL 3 biztonsági rendszerrel lett felszerelve: 

- Antenna vezetékszakadás: Ha a vezeték megszakad (vagy a kapcsolat megszakad), az adó sípolással figyelmezteti Önt erre 
a funkcionális hibára. 

- A figyelmeztető zóna elhagyása: 20 másodperc (kb.) Folyamatos tartózkodás után a figyelmeztető zónában, kutyáját több 
rövid ingerléssel figyelmezteti, hogy hagyja el a zónát. 

- A korrekciós zóna elhagyása: Ha kutyája körülbelül 20 másodpercig az ingerlési/sztimulációs zónában marad, a rendszer 
leállítja a korrekciós ingerlések adagolását. Amint a kutya elhagyja ezt a zónát, folytatódik a rendszer normál üzemmódban.  

 
● A vevő akkumulátorának cseréje Canifugue / Pet at SCHOOL  
A PET at SCHOOL javasolja ugyanazon típusú és márkájú elem használatát, mint az újonnan vásárolt termékhez 
tartozó eleme. Előfordulhat, hogy más márkájú elemek nem működnek vagy nem teljesen kompatibilisek a termékkel. 
Megfelelő elemeket vásárolhat a PET at SCHOOL-nál vagy a forgalmazónál. 
 
Cserélje ki az elemet a fent leírt módon (lásd: § A PET at SCHOOL vevőkészülék be- és kikapcsolása). Az elem cseréje után a 
nyakörv az utoljára kiválasztott üzemmódban fog működni. 
Köszönhetően a kutya betanításának a kerítés használatára az első elem élettartama jelentősen csökkenhet. Az elem 
élettartama függ, a nyakörv aktiválásának számától. 
 
 
 
 
● Elektródák cseréje 



Használati útmutató – CANIFUGUE láthatatlan kerítésrendszer kisállatok számára – tartalom A 6/9 

 
Az érintkezési pontok (elektródák) cseréje előtt ellenőrizze, hogy a nyakörv kikapcsolt állapotban van-e (vegye ki az elemet a 
nyakörvből). 
Két különböző érintkezési pontot tartalmaz a csomag. Az érintkezési pontnak elegendő hosszúnak kell lenniük ahhoz, hogy 
megfelelően érintkezzen a kutya nyakának bőrével. 
Ha kutyája hosszú szőrű és a gyárilag felszerelt rövid érintkezők nem megfelelőek, csavarja le ezeket az érintkezési pontokat és 
cserélje ki azokat a hosszúakra. Kézzel kissé szorosabbra lettek húzva. Ne használjon fogót az érintkezési pontok meghúzására: ez 
helyrehozhatatlan károkat okozhat a termékben. 
 
● A PET at SCHOOL rendszer helyes működésének ellenőrzése 
 
A PET at SCHOOL kerítésrendszer megfelelő működését a tesztlámpa segítségével bármikor ellenőrizheti: 

- Az ellenőrzés elvégzése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a nyakörv kikapcsolt állapotban van (nincs elem). 
- A tesztlámpát hurkok segítségével csatlakoztassa az elektródákhoz (hurok az egyes érintkezési pontok körül). 
- Helyezze az elemet a nyakörvbe. 
- Csatlakoztassa az adóegységet az áramforráshoz (a tápegységet a hálózatra csatlakoztatva kapcsolja be). 
- Közeledjen az antennavezetékéhez. Először figyelmeztető hangjelzést kell hallania és ha tovább közeledik a vezetékhez, a 

tesztlámpa kivilágít: a telepítés hibátlanul működik. 
- A tesztlámpa leválasztása előtt ellenőrizze, hogy az elemet eltávolította nyakörvből. 

Amennyiben szüksége lesz rá vagy ha a kutyája viselkedése megváltozik (bizonyos idő elteltével megszokja az impulzusokat), 
módosíthatja az impulzusok erejét a nyakörv elemfedél alatt található nyomógomb segítségével. 
 
● A PET at SCHOOL nyakörv használatának kezdete 
A bevezető időszak egy fiatal kutya esetében 6 hónapos kortól kezdődhet, az alapképzés elvégzése után. Ne helyezze fel a 
nyakörvet olyan állatnak, akinek az egészségi állapota rossz vagy romlott, esetlegesen viselkedési problémái vannak 
(szívproblémák, epilepszia stb.). A kutyának meg kell szoknia a nyakörvet: hagyja a kutyán a nyakörvet néhány napig anélkül, 
hogy aktiválná. 
Minden lépést lassan hajtson végre: 
Annak érdekében, hogy kutyája összefüggésbe hozza az impulzusokat a helytelen viselkedéssel, figyelmét fel kell kelteni egy első 
figyelmeztető csipogással (figyelmeztető zóna), majd sztimulálással (korrekciós zóna). A zászlók segítenek a figyelmeztető zóna 
kezdetének vizualizálásában. 
Veregetéssel vagy simogatással ösztönzi: 
Hagyja, hogy kutyája előbb képezze saját magát. Sztimuláció után, ha hallgat és visszatér, meg kell veregetni; gyorsabban megérti 
a rendszer működését és növekszik a vágya a hallgatásra. Miután teljesen megértette az ingerlés és a rossz viselkedés közötti 
kapcsolatot, folytathatja munkáját, de időnként ne felejtse megdicsérni, az "engedelmességi koncepció" megerősítése érdekében. 
  
 
● A nyakörv beállítása és felhelyezése 
 
Nagyon fontos, hogy a nyakörvet megfelelően helyezze fel a kutyának. A nyakörv nyak körüli helyzetét mindig az alábbiak szerint 
kell megvalósítani: a PET at SCHOOL feliratnak láthatónak kell lennie és nem érintkezhet a kutya mellkasával. 
A legjobb eredmény elérése érdekében gondoskodnia kell a nyakörv elektródái és a kutya bőre közötti érintkezésről: 

- Ha a nyakörv túl laza, akkor nem fog megfelelően működni. 
- Ha a nyakörv túl szoros, a kutyájának légzési nehézségei lehetnek. 

Ha szükséges, cserélje ki a rövid érintkezési pontokat a hosszabbakra (lásd: § Az érintkezési pontok cseréje). 
Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 8 óránál hosszabb ideig. Rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakának bőrét, nem 
keletkezett e sérülés. Sérülés vagy bőrirritáció esetén vegye le a nyakörvet a kutyáról és ne használja mindaddig, 
amíg az irritáció bármilyen tünete jelen van. 
 
 
● A lehető legjobb eredmények elérése 
 
A kerítésrendszer teljesítménye akkor lesz optimális, ha minden használat előtt betartja az alábbi ajánlásokat: 

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyakörv akkumulátora megfelelően működik: a körülményei befolyásolják a nyakörv 
tényleges működését. 0 ° C alatti hőmérsékleten az akkumulátor kevésbé hatékony. 

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az érintkezési pontok megfelelően, szorosra lettek húzva a vevőkészüléken. 
- Ellenőrizze, hogy a nyakörv jól illeszkedik-e és megfelelően lett felhelyezve. 

 
● Figyelmeztetések a felhasználók számára 
 

- Az eszköz használata nem ajánlott csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező 
személyek vagy tapasztalatlan és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) 
számára. Kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vállal. 

- A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel. 
- Vihar esetén húzza ki a konnektorból az adó tápegységét és különösen húzza ki az antennavezeték 

csatlakozóját az adókészülék antennahuzal aljzatából. 
- A PET at SCHOOL nyakörve vízálló. 
- Ne engedje, hogy víz kerüljön a nyakörv készülékébe az adóegységbe vagy a tápegységbe. 
- Az adó nem vízálló és száraz környezetbe kell telepíteni (például garázsban vagy kerti házban): ellenáll a 

hőmérsékleti változásoknak, de a víz károsítja. 
- Vegye ki az akkumulátort a nyakörv vevőkészülékéből, ha 3 hónapnál hosszabb ideig nem használja a 

terméket. 
- Soha ne hagyja a lemerült elemeket a vevőkészülékben: ezek szivároghatnak és károsíthatják a terméket. 
- Ha hosszú ideig nem használta a kerítésrendszerét, ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e. 
- Ne helyezze és ne tárolja az egységet magas hőmérsékletű helyeken. 
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- A PET at SCHOOL kerítésrendszer használata előtt nyomatékosan javasoljuk, hogy kutyáját vizsgálja meg 
állatorvos, mellyel megbizonyosodhat arról, viselheti e a nyakörvet. 

- A rendszer automatikusan bekapcsol, amint a kutya belép az illetéktelen zónába. A termék kiváló 
megbízhatósága ellenére is megtörténhet, hogy akaratlanul kikapcsol. 

- A véletlenszerű aktiválás elkerülése érdekében kutyája ne viseljen címkét, fém nyakörvet vagy más a 
vevőkészülékkel felszerelt nyakörv mellett egyéb nyakörvet. 

- Ne állítsa be és ne tesztelje a terméket (zóna szélessége, stimulációk ereje), amíg kutyája viseli a nyakörvet. 
- A nyakörvet nem szabad a házban viselni. 
- Az állatkerítés rendszere virtuális határ; nem tekintheti szilárd és megbízható határnak minden kutya 

esetében. 
- Minden állat különböző módon reagál a sztatikus ingerekre és az edzésre. Ezért a NUM’AXES nem garantálja, 

hogy kutyája mindig az Ön által meghatározott zónában marad. Mindig fennáll a menekülés veszélye. Az állati 
ösztön leküzdheti a kiképzést, különösen akkor, ha a kutyáját egy külső inger (macskák, más kutyák, labdák, 
kerékpárok, szomszédok stb.) zavarja. 

- Előfordulhat, hogy kutyája temperamentuma nem kompatibilis ezzel a termékkel. Bármilyen további tanácsért 
forduljon bátran állatorvoshoz vagy szakoktatóhoz. 

- A vízállóság fenntartásának érdekében javasoljuk, hogy minden évben cserélje ki a nyakörvben található 
tömítést. 

 
● Karbantartás 
 
Kerülje a nyakörv tisztítását illékony folyadékokkal, például oldószerekkel. Használjon semleges tisztítószert. A nyakörv mosható 
szappanos vízzel. 
 
 
● Problémák 
 

- Amennyiben hiba történik a vevőkészüléknél, először olvassa el ezt a kézikönyvet, majd ellenőrizze a nyakörv 
akkumulátorát és szükség esetén cserélje ki. Ügyeljen arra is, hogy a terméket helyesen használja. 

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyakörv szorosan illeszkedik a kutya nyakához. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden 
kapcsolattartó pont érintkezik a kutya nyakának bőrével. Ha szükséges, cserélje ki a rövid elektródákat hosszabbakra. 

- Ellenőrizze, hogy az elektródák megfelelően lettek-e rögzítve a nyakörvhöz. 
- Ellenőrizze a vezeték csatlakozását az adóhoz. 
- Ellenőrizze az adó tápellátását. 
- Ellenőrizze, hogy a Be / Ki kapcsoló gomb állását (a zöld jelzőfény világít). 
- Ha problémák merülnek fel a távolság érzékelésével, ellenőrizze a vezeték és a csatlakozás állapotát (oxidáció, a vezeték 

karcolása). 
- Indítsa újra a nyakörvet az elem eltávolításával. Várjon néhány percet, majd tegye vissza az elemet a helyére és 

ellenőrizze, hogy az elem megfelelően lett e behelyezve. A már korábban leírtak szerint tesztelje a teljes rendszer 
működését. 

 
Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. 
Kapcsolatba léphet a PET at SCHOOL gyártójával a +33.2.38.69.96.27 telefonszámon vagy e-mailben az export@numaxes.com 
címen. 
A meghibásodás mértékétől függően előfordulhat, hogy vissza kell küldenie a terméket szervizelésre és javításra. 
 
 
 
● Műszaki adatok 

 
 

 Adóegység 

Tápegység 220V AC 

Hőmérséklet korlátozás –20°C és +40°C között 

Méretei 113mm x 90mm x 44mm 

Antennavezeték 0,52mm² (100m a csomagban) vagy 0,75mm² 

 

 Nyakörv vevőegysége  

Tápegység 1db 3V, CR2 Lítium elem 

Elem élettartama 6 hónap stand-by üzemmódban (megközelítőleg) 

Vízállóság Vízálló 

Impulzusok ereje 8 

Hőmérséklet korlátozás -20°C és +40°C között 

Méretei 58mm x 34,5mm x 41mm 

Súlya (elemmel együtt) 
69g (nyakörv nélkül) 

A nyakörv 20 és 67 cm nyakkerület között állítható.  
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● Garancia 

 
A PET at SCHOOL a vásárlástól számított 2 évig garanciát vállal a termékhibákra. A postaköltség és csomagolási költség a vevő 
kizárólagos felelőssége. 
 
 
● Garanciális feltételek 

 

1. A garancia csak akkor érvényes, ha a vásárlási bizonylatot (számlát vagy nyugtát) törlés nélkül kézbesítik a forgalmazónak 
vagy a gyártónak. 

2. A garancia nem vonatkozik a következőkre: 
▪ elemcsere 
▪ övcsere 
▪ közvetlen vagy közvetett kockázatok, amelyek akkor a termék visszaküldésekor keletkeztek 
▪ a termék károsodása: hanyagság vagy visszaélés (pl. harapások, törések, repedések), nem rendeltetésszerű használat, 
illetéktelen személy által végzett javítások. 
▪ elvesztés vagy lopás 

3. Ha a termék hibásnak bizonyul, a PET at SCHOOL dönt a termék javításáról vagy cseréjéről. 

4. A PET at SCHOOL ellen nem lehet panaszt benyújtani, különösen a visszaélésekkel vagy károkkal kapcsolatban. 

5. A PET az SCHOOL fenntartja a jogot a termék tulajdonságainak megváltoztatására a technikai fejlesztések vagy az új 
előírások betartása céljából. 

6. A kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. 

7. A fotók és a rajzok eltérhetnek a valóságtól. 
 
 
● Tartalék alkatrészek 

 
A pótalkatrészeket (nyakörv, elektródák, csatlakozók, elemek, kiegészítő nyakörv, ..) bármikor megvásárolható a forgalmazónál. 
  
 
● Az elhasználódott berendezések összegyűjtése és újrahasznosítása 

 

A terméken megjelenő piktogram  jelzi, hogy azt nem lehet a többi háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A készüléket 
egy megfelelő gyűjtőhelyre kell vinnie az elektronikus hulladék ártalmatlanítása és újrahasznosítása céljából vagy vissza kell 
küldenie a forgalmazóhoz. Ezt a folyamatot követve jelentősen hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és az emberi 
egészség védelméhez. 
 

 
DECLARATION « CE » DE CONFORMITE 

« ES » PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Directive R&TTE 1999/5/CE 

 
NUM’AXES 

déclare que / kijelenti, hogy  
 

l’ensemble anti-fugue / a kerítésrendszer 
PET at SCHOOL és CANIFUGUE 

 
satisfait à toutes les dispositions de la Directive N° 1999/5/CE du 07/04/99 du Conseil Européen 

megfelel az Európai Tanács 1999/5 /CE of 07/04/99 számú rendelete előírásainak 
 

et est conforme aux normes suivantes / és megfelel a következő szabványoknak: 
EN 300-330-2 

EN 60335-1(94) / A16 (01) 
ETS 300 683 (97) – EN 61000-3-2 (95)/A1 (98)/A14(00) - EN 61000-3-3(95) 

 0536  
 
 

Les rapports de tests sont disponibles à l’adresse ci-dessous : 
A vizsgálati jelentések a következő címeken érhetők el: 

 
NUM’AXES 

Z.A.C. des Aulnaies – 745 rue de la Bergeresse – BP 30157 
45161 OLIVET CEDEX – FRANCE 

Tel. + 33 (0)2 38 63 64 40 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00 
 

01/11/2002 
M. Pascal GOUACHE 

Président du Directoire 
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Megfelelőségi nyilatkozat, jótállás alatti és jótállás utáni szerviz 
 

Megfelelőségi nyilatkozat, garancia és jótállás utáni szerviz  
A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a 

forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért 
felelősséget nem vállalunk.  

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:  
Reedog, s.r.o. 

Sedmidomky 459/8 
101 00 

Praha 10 
Tel: + 36-30-337-5905 

Email: info@elektro-nyakorvek.hu 
 
 
 
 
 

 
 


