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A szép kert, mindennél többet ér! 

Kutyaház.eu                  
Láthatatlan Kennel Rendszer 



A fali adókészülék: 

A fali adókészülék irányító központja a berendezésnek. Az adókészülék fedőlapja alatt különböző 

kapcsolók helyezkednek el, amivel a készüléket be tudjuk állítani az Ön igénye szerint! 

 

1.-es számmal jelölt gomb: Távolság beállító gomb 

Ezzel a kapcsolóval lehet beállítani, hogy a figyelmeztető hangot milyen távolságban adja a készülék. 

2.-es számmal jelölt gomb: Terület nagyság beállítás 

3.-as számmal jelölt gomb: Választható a stimuláció, impulzus erősség 

[1 low (alacsony); 2 med (közepes); 3 high (magas)] 

1 és 2 szintnél két másodperc figyelmeztető hang után kapcsol be, a 3 szintnél a figyelmeztető 

hanggal együtt kapcsol be. 

4.-es számmal jelölt gomb: Határoló kábel csatlakozók 

5.-ös számmal jelölt gomb: A vevőnyakörv feltöltésének figyelmeztetője 

Amennyiben a kapcsolót „A” jelzésre állítjuk úgy minden 30. napon kapunk egy figyelmeztetést, 

amennyiben a kapcsolót „B” jelzésre állítjuk úgy minden 60. napon kapunk egy figyelmeztetést a 

nyakörv feltöltésére. Mielőtt a kutyára rakjuk a nyakörvet, ellenőrizzük a feltöltöttséget. 

Figyelmeztetés: A figyelmeztető hang megszűnik, ha a nyakörvet több mint 5 percen keresztül 

feltöltésre tesszük. 

6.-os számmal jelölt gomb: Áramellátás 

Egy hálózati adapter segítségével a rendszert 24V feszültséggel látja el. 



7.-es számmal jelölt gomb: Elemes áramellátást figyelő rendszer 

Áramkimaradás esetén az elemek/akkuk segítségével közel 40 órát (függ az elem/akku 

teljesítményétől) képes működni. Helyezzen be 8 darab AA méretű elemet/akkut a készülékbe. Az 

elemek/akkuk a készüléknek nem gyári tartozékai. Figyelmeztető hang jelzi, amikor az elemek cserére 

szorulnak, vagy ha az akkukat tölteni kell. A kutya biztonsága érdekében az elemes/akkus figyelő 

rendszer legyen bekapcsolva és a szakszerű működését javasolt ellenőrizni. 

8.-as számmal jelölt gomb: Hálózati feszültségkapcsoló gomb 

9.-es számmal jelölt gomb: Riasztás hangjelének szabályozása 

10.-es számmal jelölt gomb: Kontroll lámpa és riasztás 

Lásd a továbbiakban. 

A túlzott korrektúra megakadályozása: Előfordulhat, de nagyon valószínűtlen olyan eset, hogy a kutya 

fogságba kerül az impulzus hatására. Ilyenkor 10 másodpercen belül a készülék automatikusan 

megszünteti az impulzus adását és további 10 másodperc után automatikusan bekapcsolódik. Ez a 

váltás háromszor történhet meg, tehát 60 másodpercen keresztül. 

 

Adókészülék állapotkijelzése: 

Állapotjelző világítás Figyelmeztető hang Állapot 
 

Folyamatosan világító led Nincs Bekapcsolt / Berendezés OK 
 

Zöld villogó led Nincs Vevőkészülék töltés alatt 
 

Piros villogó led Van Határoló kábel megszakadva, a kör 
nem zárt 

Zöld - Piros villogó led Van Figyelmeztetés a nyakörv töltésére 
 

Sárga villogó led Van A készenlétet biztosító elem/akku 
gyenge 

Nincs világítás Van Az elemek vannak működésben, 
leválasztva a hálózatról 

Nincs világítás Nincs Az adókészülék kikapcsolt állapotban 
van, vagy a hálózatról le van választva 

 

 

Áttörés megakadályozása:  

A berendezés különböző funkciókkal van ellátva, a kutyáknak a védett területen való áttörésének 

megakadályozása miatt, anélkül, hogy erősebb vagy jóval erősebb impulzust kelljen a korrektúrához 

alkalmazni. Attól függetlenül, hogy az adókészüléken milyen impulzus erősséget választottunk, az 

impulzus fokozatok automatikusan erősödnek, amennyiben az Ön kutyája, a védett területnek az 

egyharmadán belülre kerül. A példa kedvéért, hogy ha a határoló kábelétől négy méterre megszólal a 

figyelmeztető jelzés és a kutya nem áll meg, hanem tovább halad, a két és fél méter távolságot elérve 

a kábelétől automatikusan bekapcsol ez az erősség szabályozó rendszer. Ezen a ponton, az Ön 

kutyája automatikusan legmagasabb impulzus erősséggel találkozik.  



A vevőnyakörv: 

A vevőkészülék egy perlon nyakörv segítségével kerül a 

kutyára. Amennyiben az Ön kutyája el akarja hagyni a 

területet, szökni próbál, úgy a vevő nyakörv egy 

figyelmeztető hangot és impulzust ad a kutyának. A vevő 

nyakörv lemerülés után újra feltölthető, amennyiben az adó 

tetejére helyezzük. A képen látható, hogy hogyan kell a 

kutyára a nyakörvet felhelyezni. Az érintkezőkkel ellátott 

nyakörvnek a vevő része a kutya nyakának alsó részén kell, 

hogy elhelyezkedjen, és olyan szorosan húzzuk meg a 

nyakörvet, hogy az ujjunk a kutya bőre (nem szőre) és a 

nyakörv közé be tudjuk helyezni. Fontos ügyelni arra, hogy a 

két fém érintkezőnek a kutya bőréhez kell érnie. Ajánljuk a 

nyakörv felhelyezése előtt a szőrt fésüljük ki. 

Lényeges tudnivalók: 

1. Magas páratartalom esetén az érintkező és a nyakörv közé a gumiszigetelést helyezzük be. 

2. A nyakon lévő szőr kifésülésével vagy levágásával jobb érintkezést érhetünk el. 

3. Ez a készülék a hathónapos kort betöltött vagy ennél idősebb kutyákra ajánlott. 

Vevőnyakörv állapotkijelzése: 

Figyelmeztető lámpa Hangerősség Állapot 

Zöld villogó fény (minden 
második másodpercben) 

Kicsi A vevő nyakörv kész az adó 
szignál jelzésére reagálni, 

adójelzés 

Zöld villogó fény Rövid idejű mély hang Figyelmeztető hangadás 

Zöld villogó fény Rövid idejű középerős hang A bevezető szint impulzusa 
kerül kiadásra vagy bemeneti 
szint impulzusadás történik 

Piros villogó fény Rövid idejű magas hang Az átfutást gátló impulzus 
került adásra 

Zöld folyamatos fény Nincs Impulzusadás gátolva * 

Sárga villogó fény (minden 
második másodpercben) 

Nincs Háromszori védelmi kikapcsolás 
után a készülék automatikusan 

blokkolja magát **  

Nincs fény Nincs A vevőkészülék akkuja teljesen 
lemerült 

 

* a túlzott mértékű impulzus korrekció elleni automatikus védelem 

**amennyiben a kutya biztonságos területre visszakerül, a normál működés visszaáll 

  



Fontos Tudnivalók: 

1.  Olvassa el a részletes termékismertetőt. 

2. Ez a készülék a kutyákon való alkalmazásra lett kifejlesztve, nem alkalmazható más célokra, 

állatfajokra! 

3. A készülék viselése közben ne változtasson a beállításokon. 

4. A túl sokáig történő viselés miatt az érintkezők a kutya bőrfelületére történő nyomásnak 

következtében felfekvés alakulhat ki egyes kutya típusoknál. 

A felfekvés kialakulását a következőképpen kerülhetjük el: 

 - a nyakörvet nem szabad túl hosszú ideig felrakni, lehetőleg 12 óra hosszat hagyjuk a kutyán. 

 - a nyakörv és a nyak bőre közé két ujjunkat még be tudjuk helyezni. 

  - az esetleges bőrgyulladás illetve kiütés kialakulását pár naponta ellenőrizzük. 

 - hetente a nyakbőrt és a készülék érintkezőjét enyhe nedves ruhával meg kell tisztítani és le 

  kell öblíteni. 

 - amennyiben az állapota nem javul keresse fel állatorvosát. 

5. A jobb szigetelés miatt az érintkezők alá egy gumiszigetelést helyezzünk. 

6. Másfajta nyakörveket a Láthatatlan Kennel Rendszer nyakörv használatakor le kell venni, mert a 

készülék működésében befolyásolhatják. 

7. A garancia elvesztéséhez vezet, amennyiben a készülék doboza megbontásra kerül. A készülék 

belsejében elhelyezkedő elektronikai áramkörök javítását kizárólag erre meghatalmazott szakember 

végezheti. 

8. Gondoljunk arra, hogy minden kutya a különböző belső adottságok miatt másképpen reagál a 

készülékre, és nem tudhatjuk milyen lesz a reakciója. A kutyánk biztonsága érdekében a kezdetekben 

a készüléket mindenképpen csak egy hosszú póráz használatával kombinálva javasoljuk működtetni. 

9. A készülék bevezetésekor a kutya kiképzése során ne hagyatkozzunk teljes mértékben kizárólag a 

készülékre, mivel a kutya veszélyes lehet önmagára és a környezetére is, vagy a nyakörv másfajta 

reakciót válthat ki kutyánkban. Azonnal szüntessük be a nyakörv használatát, ha a kutya morogni 

kezd vagy harapni akar. Ha a kutyánk a múltban is agresszív magatartást mutatott javasoljuk, hogy 

képzéshez egy szakképzett kutyakiképző tanácsát kérni. 

10. Bizonyos kutyák nem hajlandóak megtanulni a rendszer működését, ugyanúgy, mint némelyik 

szakszerűen kiképzett kutya sem reagál a néha a vezényszóra. Ezért a különböző technológiák és 

annak képviselői sem garantálják azt, hogy az összes kutyánál minden esetben szófogadásra 

késztethetjük a kutyát. 

  



Nemzetközi garancia: 

A Kutyaház.eu minden ügyfelének garantálja, hogy az új készülék a telepítéstől számított egy éven 

belül normál használat mellet anyag- és gyártási hiba mentes. 

A garancia csak az új termékre vonatkozik. A jótállási feltételek akkor érvényesek, ha a hiányosságok 

normál használat előtt fordulnak elő és az észrevétel után haladéktalanul írásban (e-mail, postai 

levél) tájékoztatják a Kutyaház.eu –t a jótállási időn belül. A jótállásba nem tartozik bele olyan hiba 

vagy kár, ami fizikailag durva bánásmód vagy a termékkel való visszaélés eredménye. A jótállás 

érvényét veszti, ha a terméket megkísérli átalakítani vagy megjavítani. A jótállás nem vonatkozik 

elveszett készülékre vagy törött érzékelőkre. 

A jótállásos terméket a Kutyaház.eu szerviz központ számára juttassa el. A postaköltségre és a posta 

hibájából való sérülésre, elvesztésre nem vonatkozik jótállás. 

A visszaküldött áruhoz kérjük, csatolja az eredet megbízási szerződést, melyen látható a vásárlás 

ideje. 

A fent leírtakon kívül semmilyen további garancia, határozat, ígéret vagy szavatolás nem vonatkozik a 

termékre. A Kutyaház.eu elutasít minden felelősséget direkt vagy indirekt károkért, melyek a termék 

hibájára visszavezethetőek. 

A Kutyaház.eu  nem szavatolja a termék hatásosságát a kutyák természete illetve a Kutyaház.eu –tól 

független körülmények miatt. 

Javítási igény esetén kérjük, forduljon a Kutyaház.eu munkatársaihoz az áru visszaküldése céljából. 

Visszaküldési szándék esetén küldje vissza a hibás részt vagy az egész készüléket a megadott címre. 

 

 

 

 ………………………………...       P.H. 

  Aláírás 

 

 

Kutyaház.eu 

Képviselő: Ifj. Bakonyi Tibor 
Cím: 2338. Áporka, Dunasor utca 29. 
Tel: 06 (24) 409 109 
Tel: 06 (20) 20 926 50 
E-mail: info@kutyahaz.eu 
Web: http://kutyahaz.eu 
Web: http://luxuskutyahaz.hu 

 
 


