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FCC megfelelőség 

A NUM’AXES ezennel kijelenti, hogy a CANIFUGUE mozgásterület korlátozó 
rendszer megfelel az FCC előírások 15. fejezetében foglaltaknak. 

 

 
 

Ez a készülék megfelel az FCC előírások 15. fejezetében foglaltaknak, mely szerint a 
készüléknek a következő feltételeket kell teljesítenie üzem közben: (1) a készülék nem 
okozhat káros interferenciát és (2) a készüléknek el kell viselnie bármilyen, a készüléket érő 
interferenciát, amely nem kívánt működést okozhat. 
MEGJEGYZÉS: Ez a berendezés bevizsgálásra került és a vizsgálat eredménye szerint 
megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó, az FCC előírások 15. fejezetében foglalt 
határértékeknek. Ezek a határértékek úgy kerültek meghatározásra, hogy megfelelő 
védelmet biztosítsanak a káros interferenciák ellen lakóhelyi környezetben. Ez a berendezés 
rádiófrekvenciás energiát generál, alkalmaz és sugároz, és ha nem az utasításoknak 
megfelelően szerelik fel, illetve használják, káros interferenciát okozhat a 
rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott installációban nem fog 
interferencia fellépni a berendezés működése során. Ha a berendezés káros interferenciát 
okoz a rádiós, vagy televíziós vételben (ez a berendezés ki- és bekapcsolásával dönthető el), 
a felhasználó kísérletet tehet az interferencia kiküszöbölésére a következő lépések 
egyikének, vagy kombinációjának megtételével: 
- Forgassa el, vagy helyezze át a vevőantennát.  
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között. 
- Külön áramkörhöz tartozó konnektorokhoz csatlakoztassa a berendezést és a 

vevőkészüléket. 
- Kérje a forgalmazó, vagy egy tapasztalt rádió/TV műszerész segítségét. 
 
Bármilyen, a berendezésben a NUM’AXES kifejezett hozzájárulása nélkül végrehajtott 
változtatás, vagy módosítás káros interferenciát okozhat, és a készülék üzemeltetésére 
vonatkozó FCC engedély elvesztését eredményezheti. 
  



Használati útmutató 
 
Köszönjük, hogy a NUM’AXES termékét választotta. 
 
Mielőtt használatba venné a mozgásterület korlátozó rendszert, kérjük, olvassa el az ebben 
az útmutatóban található utasításokat, és őrizze meg az útmutatót esetleges későbbi 
felhasználásra. 
 
 

Fontos biztonsági- és termékinformációk 
 
- Ezt a berendezés 8 évesnél idősebb gyermekek, mozgáskorlátozott, érzékszervi és szellemi 

fogyatékkal élők, valamint képzetlen és tapasztalatlan személyek is használhatják feltéve, hogy 
eközben szigorú felügyelet alatt állnak, vagy elegendő mennyiségű információt kaptak a 
berendezés biztonságos használatára vonatkozóan és a lehetséges veszélyek előzetesen 
felmérésére kerültek. Gyerekek nem használhatják a berendezést játékszerként. A felhasználó 
által elvégzendő tisztítási és karbantartási feladatokat gyerekek nem végezhetik felügyelet 
nélkül. 

- Nyomatékosan javasoljuk, hogy a nyakörv használata előtt vizsgáltassa meg kutyáját 
állatorvossal, hogy az állat viselhet-e nyakörvet. 

- Ne használja a nyakörvet olyan kutyákon, amelyek nincsenek jó fizikai állapotban (pl. 
szívproblémájuk van, epilepsziásak….), vagy viselkedési problémákkal küzdenek (agresszív 
kutya…) 

- Rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, mert amint az érintkezők folyamatosan 
nekidörzsölődnek az állat bőrének, ez irritációhoz vezethet. Ha ilyet tapasztal, vegye le a 
nyakörvet a kutyáról, amíg a bőrirritáció meg nem szűnik. Napi 8 óránál tovább ne hagyja a 
nyakörvet az állat nyakán. 

- A nyakörv már 6 hónapos kölyökkutyán is használható, feltéve, hogy az állat kapott egy 
alapkiképzést (engedelmeskedik a „marad”, „ül”, parancsszavaknak, vagy legalább a „nem” 
tiltásnak). 

- 8 stimulációs szint van a nyakörvön. A stimulációt mindig a legalacsonyabb szinten kezdje, 
azután fokozatos növeléssel határozza meg azt a szintet, amelyre az Ön kedvence reagál. 

- Ha bármilyen további tanácsra, vagy felvilágosításra van szüksége, kérdezze meg az állatorvost, 
vagy keressen fel egy kutyaidomítással foglalkozó szakembert. 

  

 



Bevezetés 
 
A kutya és gazdája közti bensőséges kapcsolat hosszú időre tekint vissza. 
 
Ennek ellenére a kutyát gyakran természetes ösztönei vezetik, és megsérti a gazdája által 
megtanított szabályokat. Elszökhet, különféle károkat okozhat, például feldúlja a virágágyást, 
beleugrik az úszómedencébe, stb. Súlyosabb esetben közúti baleset áldozata, vagy okozója lehet. 
A CANIFUGUE állatidomító rendszer modern, és nagyon hatékony rendszer, amely lehetővé teszi, 
hogy a gazda egy, vagy több kutyát teljesen szabadon tartson egy általa meghatározott területen 
belül akár be van az kerítve, akár nincs. 
 
 

A termékcsomag tartalma 
- Rövid érintkezőkkel felszerelt nyakörv 
- Nylon szíj 
- 3 Voltos CR2 típusú lítium elem a nyakörvhöz 
- Adókészülék tápegységgel 
- 100 méteres antenna huzal 
- Csatlakozó készlet, mely 3 antenna huzal csatlakozást és 1 adókészülék csatlakozást tartalmaz 
- Mágneskulcs (mágnes) 
- 10 darabos zászlókészlet 
- Neon tesztlámpa 
- 1 pár hosszú érintkező 
- CD-ROM 
- A jelen útmutató 
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Az adókészülék 
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Hogyan működik a mozgásterület korlátozó rendszer 
 
A kutya mozgásterületét úgy lehet kijelölni, hogy a kívánt, vagy védett területet huzallal, úgynevezett 
antenna huzallal vesszük körbe. Ez a huzal, amelyet a földre helyezhetünk, talajjal fedhetünk, vagy 
felhelyezhetjük egy már meglévő kerítésre, közvetíti az adókészülékből származó rádió jelet. 
Ha egy kutya – amelyen rajta van a vevőkészülékkel felszerelt nyakörv – közel megy a huzalhoz, 
figyelmeztető sípolást hall, amely jelzi számára, hogy túl közel van a számára nem engedélyezett 
területhez. Ha ilyenkor az állat tovább közelít az antennához, statikus stimulációt kap a nyakörvtől. A 
kutyának el kell hagynia a számára nem engedélyezett területet ahhoz, hogy a stimuláció és a sípoló 
hang megszűnjön. 
 
Korlátlan számú vevőkészülék/nyakörv használható egyetlen adókészülékhez: a felhasználó annyi 
kutyát tarthat, amennyit csak biztonságosan el tud helyezni az adott területen.  
A CANIFUGUE mozgásterület korlátozó rendszer teljes elégedettséget garantál a felhasználó számára 
az antenna huzal révén, amelynek maximális hossza 400 méter lehet (ez egy négyzet hektár 
területnek felel meg). Hosszabb antenna használata esetén a mozgásterület korlátozó rendszer bár 
működik, de a figyelmeztetési és timulációs zónák mérete jelentősen csökken. 
 
 

A mozgásterület korlátozó rendszer felállítása 
 

 Az adókészülék 
Az adókészüléket beltérben, száraz helyen kell felszerelni: az adó képes ellenállni a hőmérsékleti 
változásoknak, de a víz károsíthatja. Rögzítse az adókészüléket megfelelően és biztonságosan 
(például csavarozza a falra). 
Az adókészülék felszerelhető garázsban, vagy fészerben, egy (220 Voltos váltóáramot biztosító) 
villamos csatlakozás közelében. 
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Az a terület, ahol a mágnes kapcsoló van. 

Ezzel a mágnes kapcsolóval lehet be- és 

kikapcsolni a nyakörvet, és megválasztani a 

stimulációs szintet 

2. sz. ábra:  

A vevőkészülék/nyakörv 



 Az antenna huzal 
A rendszer üzemeltetéséhez a huzalt az adókészülékhez kell csatlakoztatni, majd egy folyamatos 
áramkört kell kialakítani, amely az adókészülékből indul, és oda is érkezik vissza. A külső és a belső 
huzalok között 2 méter távolság kell, hogy legyen, a törlés jelzés elkerülése érdekében. 
0,52 mm2 és 1,5 mm2 átmérőjű huzal használható (több kombináció lehetséges). 
- 400 méternél rövidebb antenna huzal esetén: 0,52 mm2 
- 400 méter és 800 méter közötti antenna huzal esetén: 1,5 mm2 
 
Az adókészüléktől indulva tekercselje le az antenna huzalt és kerítse körbe vele a megvédeni kívánt 
területet. Ha garázsból, vagy fészerből indul a huzallal, az ablakon, az ajtón, vagy hasonló helyen 
vezesse ki a huzalt. 
 
A huzal lehelyezhető a talajra, betemethető (maximum 10 cm mélyen), vagy nem fémből készült 
kerítésre, vagy falra rögzíthető (a legjobb a kutya nyakának magasságában. Ha be akarja temetni a 
huzalt, előtte győződjön meg arról, hogy a rendszer hibátlanul működik. A huzalt védheti PVC csővel, 
vagy hosszabb kerti locsolócsővel. 
 
A huzal nem lehet feszes, mert a hőingadozás megnyújthatja, illetve összehúzódásra késztetheti. A 
sarkokban ne merőlegesen hajlítsa meg a huzalt, hanem szélesen kanyarodó fordulókat alkalmazzon.  
A huzal legyen legalább 2 méter távolságban bármilyen fémből készült ajtótól, illetve legalább 1 
méter távolságban bármilyen fémkerítéstől. 
Ne vezesse az antenna huzalt villamos kábel, telefonkábel, televíziós kábel, vagy műholdas 
parabolaantenna közelében.  
 
Az interferencia jelenség elkerülése érdekében ne vezesse a huzalt 3 méternél közelebb bármilyen 
villámos kábelhez, illetve azzal párhuzamosan sem. Ha mindenképpen kereszteznie kell villamos, 
telefon, vagy televíziós kábelt, tegye azt 90 fokos szögben. 
Ha 100 méternél hosszabb antenna huzalt kíván használni, különböző hosszúságú huzal szakaszokat 
kell összecsatlakoztatnia a csomagban található csatlakozók segítségével (a huzalról nem kell 
eltávolítani a köpenyt). A forgalmazótól bármikor vásárolhat további huzal szakaszokat és 
csatlakozókat. 
 
Annak érdekében, hogy a kutya ne kapjon figyelmezetést, vagy stimulációt bizonyos helyeken (pl. a 
garázsban lévő adókészülék és az ingatlan széle között) az adott részen a külső huzalt körül kell 
tekernie a belső huzal körül. Ez a körültekerés megakadályozza a rádióhullámok kibocsátását (lásd 3. 
sz. ábra). 
 
Ha kialakította az áramkört, és visszaért az adókészülékhez, húzza le a huzal két végéről a köpenyt és 
csatlakoztassa a két véget a csomagban található adókészülék csatlakozóhoz (minden huzalt külön 
csatlakozó csavarral csatlakoztasson). Azután illessze be a csatlakozót az adókészüléken lévő antenna 
csatlakozásba (lásd 1. sz. ábra – a csatlakozó féloldalas. Ha nem tudja beilleszteni az egyik 
pozícióban, fordítsa el fél fordulattal).  
 

 A zászlók 
A zászlók átmeneti vizuális segítségek a kutya számára a tanulási időszak alatt. Láthatóvá teszik a 
kutya számára, hogy mely területeken mozozghat szabadon, és melyek azok a határok, amelyeket 
nem léphet át. 
 
Javasoljuk, hogy a zászlókat a figyelmeztető zóna belső szélén helyezze el, egymástól rövid 
távolságra. A zászlókat ne az antenna huzal közelében helyezze el. 
Ha a kutya megszokta a határokat, a zászlók szép fokozatosan eltávolíthatók.  



 Helyszínrajz 
 
Mielőtt felállítaná a mozgásterület korlátozó rendszert, hasznos lehet, ha vázlatos helyszínrajzot 
készít a felállítani kívánt rendszerről.  
Ha befejezte a felszerelést, jelölje meg a huzal csatlakozók helyét a lerajzolt vázlaton. Ha érintkezési 
problémák vannak, könnyebb lesz majd ezeket megtalálni. 
 
AUTOMATIKUS RENDSZER 3. sz. ábra – Minta installáció 
Amint a nyakörvet viselő kutya 
belép a tiltott területre, sípoló 
hang figyelmezteti. 
Ha tovább megy az antenna 
huzal felé, a nyakörv stimulációt 
küld. 
 
Az antenna huzal lehet a 
talajon, betemetve, vagy egy 
már meglévő kerítésre rögzítve. 
Ahhoz, hogy a rendszer 
működjön, a huzalnak zárt 
áramkört kell alkotnia. 
A két huzalt (belső és külső) 
egymástól 2 méterre kell 
elhelyezni. 

 

 
 

 Az adókészülék bekapcsolása/kikapcsolása 

 Bekapcsolás: Csatlakoztassa az adókészüléket a tápellátáshoz úgy, hogy az AC adaptert bedugja 
az adókészüléken lévő konnektorba és a fali csatlakozóba. A zöld jelzőfény világítani kezd, és az 
adókészülék bekapcsol. 

 Kikapcsolás: Húzza ki az AC adaptert a fali csatlakozóból. A zöld jelzőfény kialszik, és az 
adókészülék kikapcsol. 

MEGJEGYZÉS: Az adókészüléket csak az után csatlakoztassa az áramellátásba, hogy előzetesen már 
csatlakoztatta az antenna huzalt az antenna konnektorba. A huzalszakadást jelző riasztás csatlakozási 
problémára hívja fel a figyelmet (lásd Biztonsági funkciók fejezet). 
 
 

 Az elem behelyezése a vevőkészülékbe/nyakörvbe 
- Egy csavarhúzóval csavarja ki az elemkamra fedelét tartó 4 csavart. 
- Helyezzen be egy elemet (3V Lítium CR2). Figyeljen a polaritásra, melyet jelzések mutatnak az 

elemkamrában. 
  

Antenna huzal 

Figyelmeztetési 

terület 

Stimulációs 

terület 

Ha a külső és belső huzalt összesodorja, blokkolja a 

hullámkibocsátást és az állat szabadon mozoghat az 

adott zónában. 

Adókészülék 

Sodrott huzal 

2 m a két huzal 

között 



- Sípoló hang jelzi, ha az elem behelyezése megfelelően 
történt meg. Ha nem hall sípoló hangot az elem 
beillesztése után, azonnal vegye ki azt az 
elemkamrából. Ellenőrizze a polaritást, és próbálja újra 
behelyezni.  

- Mielőtt visszatenné a fedelet, győződjön meg arról, 
hogy a gumitömítés a vájatában van-e.  

- Csavarja vissza a 4 csavart, és finoman húzza meg 
azokat. 

 
 A vevőkészülék/nyakörv bekapcsolása/kikapcsolása 
A nyakörv bekapcsolását/kikapcsolását a mágnes kulcs teszi lehetővé. 

 Bekapcsolás: Tartsa a mágneses kulcsot a nyakörvhöz és érintse az azon található jelhez. 
Tartsa ott 1 másodpercig (lásd 5. sz. ábra). A nyakörv egyetlen sípoló hangot ad, és a jelzőfény 
zölden villog, amivel jelzi, hogy az adókészülék bekapcsolt. 

 Kikapcsolás: Tartsa a mágneses kulcsot a nyakörvhöz és érintse az azon található jelhez. 
Tartsa ott 1 másodpercig (lásd 5. sz. ábra). A nyakörv két sípoló hangot ad, és a jelzőfény pirosan 
villog, amivel jelzi, hogy az adókészülék kikapcsolt. 

 
Az elem élettartamának növelése érdekében azt tanácsoljuk, hogy kapcsolja ki a nyakörvet, amikor 
hosszabb ideig nem használja. 
 
Ha a kutyájának el kell hagynia a számára engedélyezett területet, le kell vennie róla a nyakörvet, 
vagy ki kell kapcsolnia az adókészüléket úgy, hogy kihúzza azt a tápáram ellátásból. 
 

 
 
 

A terület beállítása: figyelmeztető zóna, stimulációs zóna 
 
Az adókészüléken található beállító gombok teszik lehetővé a figyelmeztető, illetve a stimulációs 
terület növelését, vagy csökkentését attól függően, hogy milyen a kert kialakítása és hogyan van 
lefektetve az antenna huzal. 
 
A figyelmeztető zóna szélessége az adókészülék előlapján található központi gombbal állítható be 
(lásd 1. sz. ábra).  
 
A figyelmeztető zóna (kb.) 40 cm és 6 m között állítható a huzal mindkét oldalán. A 0 és 10 közötti 
beosztás segíti a terület szélességének szükség szerinti beállítását (0 = kb. 40 cm, 10 = kb. 6 m). 
  

Elem polaritás  

jelzések 

4. sz. ábra:  

Elem 
Tömítés 

Mágnes kulcs 

(mágnes) 

5. sz. ábra:  

A mágnes kulccsal tudja 

bekapcsolni/kikapcsolni a 

vevőkészüléket/nyakörvet 



A stimulációs zóna az adókészülék előlapján található 3-állású kapcsolóval szabályozható (lásd 1. sz. 
ábra).  
 

 kb. 30 cm (a huzal mindkét oldalán) 
 

kb. 80 cm (a huzal mindkét oldalán) 
 

 kb. 1,50 m (a huzal mindkét oldalán 
 
 
FONTOS: Az érzékeli távolság az ingatlanon lefektetett antenna huzal hosszúságától függően 
változik.  
A fent feltüntetett szélességek körülbelüli értékek és az egyes kialakításokban különbözők 
lehetnek. Minél hosszabb az antenna huzal, annál keskenyebbek a zónák. 
 
 

 
  



A mozgásterület korlátozó rendszer tesztelése 
 
Mielőtt kutyáját beengedné a számára kijelölt területre, fizikailag fel kell mérnie a kijelölt zóna 
kiterjedését. Gondoskodjon arról, hogy kutyájának a meghatározott határok között elég helye 
legyen a szabad mozgáshoz. 
 
Minél szélesebbek a zónák, annál kisebb a kiszökés veszélye. Ezért a felhasználónak jó 
kompromisszumot kell találnia a zóna szélessége és a szabad terület között. 
 
A rendszer teszteléséhez tegye az alábbiakat: 
- Mielőtt a tesztet elkezdené, győződjön meg arról, hogy a vevőkészülék/nyakörv ki van kapcsolva 

(a jelzőfény kikapcsolva). 
 

- Rögzítse a neon tesztlámpa egyes vezetékeit az egyes érintkezők alá (kissé engedje ki a 
csavarokat, hogy be tudja csíptetni a lámpa vezetékeit). 
 

- Kapcsolja be az adókészüléket és a vevőkészüléket/nyakörvet. 
 

- Állítsa a figyelmeztető és a stimulációs zónát olyan szintre, amely megfelelőnek tűnik. 
 

- Álljon a kutya számára engedélyezett terület közepére, tartsa a nyakörvet a szíjánál fogva 
ugyanolyan magasságban és irányban, mintha a kutya nyakán lenne. Ezután kezdjen közelíteni a 
lefektetett antenna huzalhoz. A huzaltól bizonyos távolságra a nyakörvnek sípoló hangot kell 
adnia. Ha ezután tovább közelít az antenna huzal felé, a neon tesztlámpának ki kell gyulladnia 
jelezve, hogy a nyakörv stimulációt bocsátott ki. Ha úgy gondolja, hogy a terület nem elegendő, 
vagy túl nagy, menjen vissza az adókészülékhez és módosítsa a beállításokat. Ezután ellenőrizze 
az új beállításokat. Több különböző helyen is ellenőrizze a beállításokat ily módon meggyőződve 
arról, hogy a működés állandó. 
 

- Ha elkészült a zóna beállítással, sétáljon körbe a kutya számára engedélyezett területen, és 
közben tartsa a nyakörvet a szíjánál fogva ugyanolyan magasságban és irányban, mintha a kutya 
nyakán lenne. Így ellenőrizze, hogy a jel nem veszik el sehol. 
 

- Mielőtt leszerelné a neon tesztlámpát, kapcsolja ki a vevőkészüléket/nyakörvet (a jelzőfény 
kikapcsolva). 

 
FIGYELMEZTETÉS: Ne végezzen úgy tesztet, vagy beállítást a rendszeren, hogy a nyakörv a kutya 
nyakán van.  
 
 

A stimulációs szint beállítása 
 
Minden vevőkészüléken/nyakörvön 8 stimulációs szint (mód) áll rendelkezésre, így a termék az adott 
kutya tulajdonságaihoz (méret, érzékenység, temperamentum) állítható. 
 
A gyári beállítás a nyakörvön 4-es szintű. 
 
A stimuláció beállítását mindig alacsony szintről kezdje, és fokozatos növeléssel találja meg azt a 
szintet, amelyre kutyája reagál. 
  



Az alábbi táblázat a nyakörv működését mutatja a kiválasztott módtól függően: 
 

Sípoló hangok száma 
módváltáskor 

Mód Stimulációs szint 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

Alacsony stimulációs szintek: 
Kis kutyák, vagy érzékeny természetű kutyák számára 

4 
5 

6 

4 
5 

6 

Közepes stimulációs szintek: 
Közepes termetű kutyák, vagy átlagos 
temperamentumú kutyák számára 

7 
8 

9 

7 
8 

9 

Erős stimulációs szintek: 
Nagytermetű, vagy nehéz természetű kutyák számára 

 
A stimulációs szint módosításához tegye a következőket: 

- A nyakörv bekapcsolásakor tartsa a mágnes kulcsot a nyakörv előlapján lévő jelhez (lásd 5. sz. 
ábra). Miután a sípoló hang jelezte a nyakörv bekapcsolását, több sípoló hang hallatszik (1-től 8-
ig), ami a kiválasztott szintről tájékoztat. A szintek folyamatosan változnak 1-től 8-ig egészen 

addig, míg a felhasználó a mágneses kulcsot a jelhez érintve tartja. 
 

- Vegye el a mágneses kulcsot a nyakörvről, amint elérte a kívánt szintet. A nyakörv eltárolja a 
kiválasztott szintet a memóriájába. A nyakörv legközelebbi bekapcsolásakor automatikusan a 
legutoljára kiválasztott szintre áll. 

 
 

Biztonsági funkciók 
 
A mozgásterület korlátozó rendszerben 3 biztonsági funkció van: 
 

 Huzalszakadás riasztás 
Ha az antenna huzal elszakad, vagy érintekezési probléma van a csatlakozóknál, az adókészülék 
folyamatos sípoló hangjelzéssel riasztást ad, hogy tájékoztassa a felhasználót a működési 
problémáról.  
 

 Figyelmeztető zóna elhagyására késztető funkció 
Ha a kutya 20 másodpercig folyamatosan a figyelmeztető zónában tartózkodik, néhány rövid 
stimuláció figyelmezteti a zóna elhagyására (a stimulációs szint az előzetesen kiválasztott módtól 
függ). 
 

 Stimulációs zóna elhagyására késztető funkció 
Ha a kutya 20 másodpercig folyamatosan a stimulációs zónában tartózkodik, a vevőkészülék/nyakörv 
nem bocsát ki több stimulációt. A normál működés akkor áll helyre, ha a kutya elhagyja a zónát. 
 
  



A vevőkészülék/nyakörv elemének ellenőrzése és cseréje 
 
Ha az elem állapotát szeretné ellenőrizni, nézze meg a vevőkészülék/nyakörv előlapjén elhelyezett 
jelzőfényt: 
- Ha lassan, zölden villog: az elemben elég töltés van 
- Ha gyorsan, pirosan villog: az elem gyenge. Készüljön az elemcserére. 
 
Az elemet a fent leírt módon cserélheti ki (lásd § Az elem behelyezése a vevőkészülékbe/nyakörvbe). 
A NUM’AXES azt ajánlja, hogy mindig ugyanazt a típusú és márkájú elemet használja, mint 
amilyennel az új terméket kapta. Előfordulhat, hogy más márkájú elemek nem működnek, vaagy 
nem teljesen kompatibilisek a termékkel. 
Megfelelő elemek a NUM’AXES cégtől, vagy a forgalmazótól szerezhetők be. 
Az elem cseréje után a nyakörv a legutoljára kiválasztott módban fog működni. 
Mivel a kutya kiképzésének időszakában többször lép működésbe a rendszer, lehet, hogy az első 
elem nem tart majd olyan hosszú ideig, mint később a csere elemek. Az elem élettartama attól függ, 
hogy a kutya milyen gyakran próbálja átlépni a számára kijelölt határokat. 
 

Az érintkezők cseréje 
 
A nyakörv két különböző érintkező párral érkezik. Az érintkezőknek elegendően hosszúnak kell 
lenniük ahhoz, hogy hatékonyan elérjék a kutya bőrét, mert a készülék csak így működik 
megfelelően. 
Ha az Ön kutyájának hosszú a szőre és a gyárilag felszerelt rövid érintkezők nem elég hosszúak, 
szerelje le azokat, és tegye fel a hosszú érintkezőket, amelyeket a termékcsomagban talál meg. 
Finoman szorítsa meg az érintkezőket kézzel (ne használjon szerszámot). 
 

Hogyan tudja ellenőrizni, hogy a mozgásterület korlátozó rendszer 
megfelelően működik? 
 
Bármikor ellenőrizheti, hogy a mozgásterület korlátozó rendszere jól működik-e: 
- Mielőtt a tesztet elkezdené, győződjön meg arról, hogy a vevőkészülék/nyakörv ki van kapcsolva 

(a jelzőfény kikapcsolva). 
- Rögzítse a neon tesztlámpa egyes vezetékeit az egyes érintkezők alá (kissé engedje ki a 

csavarokat, hogy be tudja csíptetni a lámpa vezetékeit). 
Kapcsolja be az adókészüléket és a vevőkészüléket/nyakörvet. 

- Kezdjen közeledni az antenna huzalhoz, és közben tartsa a nyakörvet a szíjánál fogva ugyanolyan 
magasságban és irányban, mintha a kutya nyakán lenne. A huzaltól bizonyos távolságra a 
nyakörvnek sípoló hangot kell adnia. Ha ezután tovább közelít az antenna huzal felé, a neon 
tesztlámpának ki kell gyulladnia. 

- Mielőtt leszerelné a neon tesztlámpát, kapcsolja ki a vevőkészüléket/nyakörvet (a jelzőfény 
kikapcsolva). 

 

A nyakörv felhelyezése és pozicionálása 
 
A felhelyezés és a pozícionálás nagyon fontos. Valójában ezek meghatározzák a termék megfelelő 
működését (szökésérzékelés, stimuláció átvitel). 
A nyakörv a következő pozícióban kell, hogy legyen a kutya nyakán: A nyakörvön lévő, be/kikapcsolt 
állapotot jelző fénynek láthatónak kell lennie, és nem érhet hozzá a kutya mellkasához. 
  



Annak érdekében, hogy a rendszerrel a lehető legjobb eredményeket érje el, a szíjat úgy kell 
beállítani, hogy az érintkezők érjenek hozzá a kutya bőréhez. 
- Ha a szíj túl laza, a nyakörv elforoghat a kutya nyakán és az ismétlődő súrlódás irritálhatja a 

kutya bőrét. Emellett a nyakörv nem fog megfelelően működni. 
- Ha a nyakörv túl szoros, a kutya nem kap rendesen levegőt. 
A szíj szorossága akkor jó, ha két ujját be tudja illeszteni a kutya nyaka és a szíj közé. 
Ha szükséges, cserélje ki a rövid érintkezőket a hosszúakra, amelyeket a termékcsomagban találhat 
meg. (lásd Az érintkezők cseréje c. fejezetet). 
 

A legjobb eredmények elérése 
 
A mozgásterület korlátozó rendszer teljesítménye akkor lesz optimális, ha Ön minden használat előtt 
követi a következő ajánlásokat: 
- Győződjön meg arról, hogy az elem megfelelő töltéssel rendelkezik: ez feltétele a nyakörv 

megfelelő működésének. 0°C alatti hőmérsékleten az elem kevésbé hatékony, mint 
szobahőmérsékleten. 

- Gondoskodjon arról, hogy mindkét érintkező megfelelően bele legyen szorítva a nyakörvbe. 
- Ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően van felhelyezve és pozícionálva a kutya nyakán. 
 

A mozgásterület korlátozó rendszer használatának megkezdése 
 
- A kutyának hozzá kell szoknia a nyakörvhöz: néhány napig adja rá a kutyára a nyakörvet, de ne 

kapcsolja be azt.  
- A használat első néhány napjában figyelmesen kövesse kedvence viselkedését. 
- Ne siettessen semmit 

Ahhoz, hogy a kutya gyorsan megértse a kapcsolatot a stimuláció és saját rossz viselkedése 
között, a figyelmét fel kell kelteni azzal, hogy először sípoló hanggal figyelmeztetjük őt. 
A zászlók lehetővé teszik, hogy a kutya lássa a területet, ahol szabadon mozoghat és a határokat, 
amelyeket nem léphet át. 

- Adjon kutyájának sok bátorítást 
Ne hagyja egyedül kutyáját a tanulás kezdetén. Ha a stimuláció után megtanul engedelmeskedni, 
és visszafordul, meg kell símogatni: ekkor gyorsabban megérti, hogy mit akarunk tőle és az 
engedelmességi hajlandósága nőni fog. 

- Ne hagyja az állatot felügyelet nélkül, amikor nyakörv van rajta, amíg kutyája nem szokik hozzá a 
nyakörv viseléséhez, Ön pedig elégedett nem lesz a készülék működésével. Gondoskodjon arról, 
hogy a stimulációs szint a kutya sajátosságainak és egyéniségének megfelelően legyen beállítva. 

- Ha a kutya teljes mértékben megértette a kapcsolatot a stimuláció és a rossz viselkedés között, a 
felhasználó foglalkozhat már a saját dolgaival is, de később is folyamatosan dícsérje az állatot, 
hogy engedelmességét megerősítse. 

 

Használat közbeni elővigyázatossági intézkedések 
 
- Viharban húzza ki az adókészüléket a tápáram ellátásából és különösen figyeljen arra, hogy 

húzza ki az antenna csatlakozót az antenna huzal konnektorából. 
- A vevőkészülék/nyakörv vízálló. 
 
  



- Az adókészülék nem vízálló, ezért beltérben, száraz helyen kell felszerelni (például garázsban, 
vagy fészerben): a hőingadozásnak ellenáll, de a víz kárt okoz benne. 

- A rendszer automatikusan aktiválódik, amint a kutya a számára nem engedélyezett zónába lép. 
Azonban bármilyen magas szintű a termék megbízhatósága, véletlenül is aktiválódhat. 

- A véletlen aktiválódás elkerülése érdekében ne viseljen a kutya bilétát, fém nyakörvet, vagy 
bármilyen más nyakörvet a mozgásterület korlátozó nyakörvvel együtt.  

- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. 
- Vegye ki az elemet a vevőkészülékből/nyakörvből, ha a terméket 3 hónapig, vagy annál tovább 

nem használja. 
- Soha ne hagyjon lemerült elemet a vevőkészülékben/nyakörvben: a kiszivárgó sav károsíthatja a 

terméket. 
- Ha egy ideig nem használta a mozgásterület korlátozó rendszert, gondosan ellenőrizze, hogy 

megfelelően működik-e.  
- Ne végezzen beállítást, vagy tesztelést a terméken, amíg a nyakörv a kutya nyakán van. 
- A nyakörvet ne viselje az állat a házon belül. 
- A mozgásterület korlátozó rendszer egy virtuális kerítés, nem tekinthető úgy, mint fizikai, 

üzembiztos akadály minden kutya számára. 
- Minden kutya másképp reagál a statikus stimulációkra és a kiképzésre. Ezért a NUM’AXES nem 

tudja garantálni, hogy az Ön kutyája minden körülmények között a számára meghatározott 
területen belül marad. Mindig fennáll a kiszökésre egy bizonyos mértékű kockázat. Az ösztön 
legyőzheti a kiképzést, különösen, ha valamilyen külső hatás kísértésbe ejti a kutyát (macskák, 
más kutyák, labda, kerékpár, szomszédok….). 

- Lehet, hogy az Ön kutyájának vérmérsékletéhez ez a termék nem felel meg. Ha további tanácsra 
van szüksége, forduljon az állatorvoshoz, vagy kutyaidomítással foglalkozó szakemberhez. 

 

Karbantartás 
 
Ne tisztítsa a nyakörvet illó folyadékkal, például oldószerrel, vagy tisztító folyadékkal. Használjon 
puha rongyot és semleges hatású mosószert. 
A szíj lemosható szappanos vízzel. 
A vízállóság fenntartása érdekében azt javasoljuk, hogy minden évben cserélje a 
vevőkészülékben/nyakörvben található tömítést. 
 

Hibaelhárítás 
 
- Ha a mozgásterület korlátozó rendszer meghibásodik, először olvassa át ezt az útmutatót, azután 

ellenőrizze a nyakörvben lévő elemet, és szükség szerint cserélje ki. Ellenőrizze azt is, hogy 
megfelelően használja-e a berendezést. 

- Ellenőrizze , hogy a nyakörv megfelelően, és kellően szorosan van-e a kutya nyakán. Győződjön 
meg arról, hogy az érintkezők hozzáérnek az állat bőréhez. Ha szükséges, cserélje ki a rövid 
érintkezőket hosszúakra. 

- Ellenőrizze, hogy az érintkezők megfelelően meg vannak-e szorítva a nyakörvben. 
- Ellenőrizze, hogy az antenna huzal megfelelően van-e csatlakoztatva az adókészülékbe. 
- Ellenőrizze az adókészülék áramellátását (ha az adó be van kapcsolva, ég a zöld jelzőfény). 
- Ha az érzékelési távolságokkal kapcsolatban talál problémát, ellenőrizze a huzal és a 

csatlakozások állapotát (oxidáció, repedés a huzalban). 
- Indítsa újra a nyakörvet a következőképpen: 
  



- Vegye ki az elemet a helyéről. 
 

- Egy fémszerszámmal (pl. csavarhúzó, olló) kösse össze a 2 elemcsatlakozót kb. 2 másodpercre. 
 

- Tegye vissza az elemet a helyére, eközben kövesse az elemkamrában feltüntetett polaritás 
rendet (egyetlen sípoló hang jelzi, ha az elem a megfelelő helyzetben van). 
 

- Végezzen ellenőrzést a Hogyan tudja ellenőrizni, hogy a mozgásterület korlátozó rendszer 
megfelelően működik? c. fejezetben leírtak szerint. 

 
Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a forgalmazót, vagy lépjen fel a www.numaxes.com 
weboldalra. 
Hívhatja telefonon is a NUM’AXES céget a +33.2.38.69.96.27 telefonszámon, vagy írhat e-mailt az 
export@numaxes.com címre. 
 
A hiba súlyosságától függően lehet, hogy vissza kell küldenie a készüléket szervizre és javításra. 
 
Minden javításhoz küldje be a következőket: 
- A teljes terméket hiánytalanul 
- A vásárlást igazoló bizonylatot (számla, nyugta) 
 
Ha a fentieket elmulasztja mellékelni, az értékesítés utáni szervizzel foglalkozó részlegünknek ki kell 
számláznia Önnek a felmerülő javítási költségeket. 
 

Műszaki adatok 
 

 Adókészülék 

Áramellátás 220 V AC 
Töltő: 230 V, 50 Hz, 16 mA/kimenő teljesítmény 15 Vdc, 150 mA 

Vízállóság Esőálló 

Hőmérsékleti korlátozások - 20°C és + 40°C között 

Méretek 117 mm x 110 mm x 28 mm 

Súly 143 g 

Antenna huzal 0,52 mm2 (100 m található a készletben), vagy 1,5 mm2 
A huzal átmérőjét a rendszer hosszától függően ajánlatos 
megválasztani: 
- 400 méteres antenna huzal alatt: 0,52 mm2 
- 400 és 800 méter közötti antenna huzal esetén: 1,5 mm2 

 
A készüléket csak a NUM’AXES által szállított áramforrásról szabad üzemeltetni. 
Csak beltérben használható. 
 
A készülék megfelel az IT sémának is, 230 V-os fázisfeszültséggel. 
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 Vevőkészülék/Nyakörv 

Áramellátás 1 db 3 V-os CR2-es lítium elem 

Elem élettartam 6 hónap készenléti üzemmódban 

Vízállóság Vízálló 

Stimulációs szintek száma 8 

Hőmérsékleti korlátozások - 20°C és + 40°C között 

Méretek 59 mm x 39 mm x 31 mm 

Súly (elemmel együtt) 58 g (szíj nélkül) 
A nyakörv 20 és 67 cm közötti nyakmérethez használható 

 
 
 

Garancia 
 
 
A NUM’AXES garantálja, hogy a termék a vásárlástól számított 2 évig mentes lesz minden gyártási 
hibától. 
Minden postázási és csomagolási költség kizárólagosan a vevőt terheli. 
 
 
 

Garanciális feltételek 
 
 
1. A garancia csak akkorérvényes, ha a vásárlást igazoló, visszavonhatatlan dokumentum (számla, 

vagy nyugta) benyújtásra kerül a forgalmazóhoz, vagy a NUM’AXES céghez. A garancia az eredeti 
vásárlóra korlátozódik. 
 

2. Ez a garancia nem vonatkozik a következőkre: 
- Elemcsere 
- Szíjcsere 
- Azok a közvetlen és közvetett kockázatok, amelyek a terméknek a NUM’AXES céghez törétnő 

visszaküldésével kapcsolatban merülnek fel. 
- Ha a termék károsodását a következők okozták: 

o Mulasztás, vagy helytelen használat (pl. harapás, törés, repedés) 
o Az utasításokkal ellentétes, vagy azokban nem leírt használat 
o Arra jogosulatlan személy által végzett javítások 
o Elveszés, vagy ellopás 

  



3. Ha a terméket a NUM’AXES hibásnak találja, akkor saját döntése szerint megjavítja, vagy kicseréli 
azt. 
 

4. Semmilyen igény nem nyújtható be a NUM’AXES ellen különösen helytelen használattal, vagy 
mechanikai hibával kapcsolatban. 
 

5. A NUM’AXES fenntartja a jogot, hogy termékei jellemzőit megváltoztassa a műszaki 
tökéletesítés, vagy új szabályoknak történő megfelelés érdekében. 
 

6. Az ebben az útmutatóban leírt információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. 
 

7. A fényképek és rajzok tájékoztató jellegűek. 
 
 

Regisztrálja termékét 
 
Termékét a www.numaxes.com weboldalon tudja regisztrálni. 
 
 
 

Pótalkatrészek 
 
Pótalkatrészt (szíj, érintkezők, csatlakozók, elemek, további nyakörvek…) a vevő bármikor vásárolhat 
a szállítótól. 
 
 

A termék begyűjtése és újrafeldolgozása élettartamának lejárta 
után 
 

A terméken látható jelzés azt jelenti, hogy a termék nem tehető a háztartási szemétbe. 
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmazhatnak. 
 
A terméket a felhasználónak el kell vinnie egy gyűjtőpontra, amely képes megfelelően kezelni, 
semlegesíteni, újrafeldolgozni az elektronikus hulladékokat, vagy vissza kell vinnie azt a 
forgalmazóhoz.  
 
Ha betartja ezt az eljárást, tesz valamit a környezetért. Hozzájárul a természeti erőforrások 
megőrzéséhez és az emberi egészség védelméhez. 
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