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Installationsvejledning til DogWatch® Usynligt Hegn 
 

 

Her ses de medfølgende dele, som anvendes til selve installationen. 

 

1) Transmitter (Sender) 

2) Loop-Wire (Forbinder grænseledningen med Transmitter) 

3) Lynafleder (Samleboks) 

4) Strømforsyning 

5) Jordledning 

6) Hvis der medfølger en ekstra og tyndere grøn/gul jordledning, skal den ikke anvendes. Den er 

beregnet til det amerikanske marked og vi plejer at fjerne den fra pakken. 
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Indhegning 
Indhegningen består af en grænseledning, der fungerer som usynligt hegn for hunden. Grænseledningen 

lægges rundt om din grund eller det område, du ønsker at indhegne. Du kan lægge ledningen oven på 

jorden, eller du kan nedgrave den til maksimum 20 cm. Hvis du har flere stykker ledning, kan disse let 

samlet med f.eks. krympeflex. På figur 1 vises en komplet indhegnet grund inkl. indhegning af en havedam 

og et gyngestativ. 

Figur 1 – Illustration af indhegning
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Tilslutning 
Når DogWatch systemet skal tilsluttes, er det vigtigt at du placerer Transmitteren inden døre. Et skur eller 

en garage er udmærket. I denne vejledning tager vi udgangspunkt i figur 1, hvor Transmitteren er monteret 

i en garage. Transmitteren skal tilsluttes almindelig 230 volt med den medfølgende strømforsyning. Tænd 

ikke for Transmitteren før alt er tilkoblet jf. denne vejledning. 

På ydersiden af garagen monteres den medfølgende Lynafleder. Tilslut nu den medfølgende Loop-Wire til 

Transmitteren og før den herefter ud igennem væggen, så den kan monteres i Lynaflederen. Loop-Wire 

består af to ledere. Disse trækkes fra hinanden og af-isoleres; De to ender monteres i Lynaflederen 

sammen med de to ender fra grænseledningen, som vist på billedet herunder. 

Figur 2 – Lynafleder / samleboks 

 

Til sidst monteres den medfølgende Jordledning i Lynaflederen, hvorefter den tilsluttes et jordspyd. 

(medfølger ikke) 

Som jordspyd kan du anvende et kobberrør, en metalhegnspæl eller du kan købe jordspyd og jordklemmer i 

f.eks. Harald-Nyborg eller Bauhaus. Jordtilslutningen er en vigtig del af installationen og må ikke udelades. 

Figur 3 - Jordspyd eksempel  Figur 4 – Jordklemme eksempel 

  


