
Gebruiksaanwijzing en 
trainingshandleiding

PWF00-14040

Pawz Away™ Extra 
Mini barrièrezender 
voor huisdieren

Lees deze hele gebruiksaanwijzing voordat u begint



www.petsafe.net2

Hierna kunnen Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. 
en andere aangesloten ondernemingen of merken van Radio Systems Corporation gezamenlijk “Wij” of “Ons” 
worden genoemd.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en symbolen

 
Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor 
potentiële risico's op lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsmeldingen op die na dit symbool worden 
weergegeven om letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING geeft een riskante situatie aan die, wanneer deze niet wordt 
vermeden, overlijden of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG, zonder het symbool voor een veiligheidswaarschuwing, geeft een 
riskante situatie aan die, wanneer deze niet wordt vermeden, letsel bij uw huisdier tot 
gevolg kan hebben.

Explosiegevaar. Voorkom dat batterijen kortsluiting maken, worden blootgesteld aan vuur of water, of dat oude en 
nieuwe batterijen gezamenlijk worden gebruikt. Wanneer u batterijen bewaart of weggooit, moeten deze worden 
beveiligd tegen kortsluiting. Verwerk gebruikte batterijen op een correcte manier. 

Niet voor gebruik bij agressieve honden. Gebruik dit product niet wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief 
gedrag. Agressieve honden kunnen hun baas of anderen ernstig of zelfs dodelijk verwonden. Als u er niet zeker van 
bent of dit product geschikt is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.

Dit systeem vormt GEEN stevige barrière. Het systeem is bedoeld als afschrikmiddel om huisdieren door middel 
van statische stimulatie te conditioneren om buiten het vastgestelde barrièregebied te blijven. Het is belangrijk dat u 
regelmatig de training van uw huisdier herhaald. Omdat het niveau van tolerantie voor statische stimulatie voor elk 
huisdier verschillend is, kan Radio Systems Corporation NIET garanderen dat het systeem een huisdier onder alle 
omstandigheden buiten het vastgestelde barrièregebied zal houden. Niet alle huisdieren kunnen worden getraind 
om niet het barrièregebied te betreden. Dus als u reden hebt om te denken dat uw huisdier zichzelf schade kan 
aandoen of een gevaar voor anderen kan vormen als het niet buiten het barrièregebied wordt gehouden, mag u 
NIET uitsluitend op dit systeem vertrouwen voor het beperken van de bewegingsvrijheid van uw huisdier. Radio 
Systems Corporation is NIET aansprakelijk voor eventueel persoonlijk letsel, schade aan eigendommen, letsel of 
overlijden van uw huisdier, economisch verlies of eventuele gevolgschade ten gevolge van het betreden van het 
barrièregebied door een dier.
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Dank u dat u voor het merk PetSafe® hebt gekozen. U en uw huisdier verdienen een kameraadschap met 
onvergetelijke momenten en een goede verstandhouding. Onze producten bieden u het gereedschap en de 
technologieën om uw huisdier met succes te trainen. Als u vragen heeft over onze producten of het 
trainen van uw huisdier, bezoek dan onze website: www.petsafe.net of neem contact op met 
onze klantenservice. U vindt een overzicht van telefoonnummers voor klantenservice op onze 
website www.petsafe.net.

Registreer uw product binnen 30 dagen op www.petsafe.net om het meeste uit uw garantie te halen. Door te 
registeren en uw aankoopbon te bewaren, hebt u volledige garantie op het product en zijn wij in staat u sneller te 
helpen, mocht u ooit een keer genoodzaakt zijn de klantenservice te bellen.  En het belangrijkste: we verkopen of 
geven uw waardevolle informatie nooit aan derden. Volledige informatie over de garantie is online beschikbaar 
op www.petsafe.net.
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Onderdelen
• Barrièrezender
• Gebruiksaanwijzing en trainingshandleiding

Andere benodigdheden die niet zijn inbegrepen
• Drie AAA batterijen
• Pawz Away™ ontvangerhalsband

Ander materiaal dat u mogelijk nodig hebt
• Boormachine en bevestigingsgereedschap
• Niet-metalen halsband en riem
• Schaar
• Aansteker

Zo werkt het systeem
De PetSafe® Pawz Away™ Mini barrière voor huisdieren houdt uw huisdier weg uit een bepaalde kamer, van de 
vuilnis, van meubels enz. U plaatst eenvoudig de barrièrezender nabij de plaats waar u uw huisdier wilt weghouden. 
De Mini barrière voor huisdieren zendt een elliptisch radiosignaal uit dat kan worden afgesteld tot op een straal 
van 0,76 meter. Uw huisdier draagt een ontvangerhalsband met contactpunten die zijn hals aanraken. Als uw 
huisdier het barrièregebied betreedt, hoort het een reeks pieptonen uit de ontvangerhalsband en voelt het een 
veilige progressieve statische stimulatie, afgegeven via de contactpunten om de hals. De progressieve statische 
stimulatie trekt zijn aandacht, maar veroorzaakt geen schade. De stimulatie gaat door totdat uw huisdier weggaat 
uit het barrièregebied. Als uw huisdier niet weeggaat, blijft de halsband op het maximale niveau stimuleren vanaf 3 
seconden tot de time-out na 15 seconden. De PetSafe® Pawz Away™ Mini barrière voor huisdieren is bewezen veilig, 
comfortabel en effectief voor huisdieren die ten minste 6 maanden oud zijn en 2,25 kg of meer wegen.

Definities
Barrièrezender: Verzendt het draadloze radiosignaal
Barrièregebied: Gebied waar u uw huisdier uit wilt weghouden
Contactpunten: Geven de progressieve statische stimulatie af wanneer uw huisdier het barrièregebied betreedt
Progressieve statische stimulatie: Statische stimulatie begint op het laagste niveau en loopt automatisch 
op naar het maximum in de 3 seconden na de eerste detectie in het barrièregebied. Vanaf 3 seconden tot de 
time-out na 15 seconden blijft de halsband op het maximale niveau corrigeren totdat uw huisdier weggaat uit 
het barrièregebied.

Barrière-
zender

Barrière-
gebied

Ontvanger-
halsband

Lcd-beeld-
schermvenster Knop Omhoog

Knop Omlaag
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GEBRUIKSAANWIJZING
STAP 1

De barrièrezender installeren
De barrièrezender geeft aan alle kanten een radiosignaal af in een elliptisch patroon. Het signaal kan door een 
wand of door het plafond de vloer heen worden gezonden. De barrièrezender kan plat worden neergelegd of aan 
een wand worden gehangen. Wees u ervan bewust dat als u ervoor kiest om de barrièrezender op te hangen, het 
signaal sterk directioneel wordt: het signaal is dan het sterkst recht vóór en recht achter het toestel. Het signaal is het 
zwakst aan de zijkant van het toestel.

Niet doen:

• De barrièrezender ophangen aan een metalen wand
• De barrièrezender op een metalen oppervlak plaatsen
• De barrièrezender nabij grote metalen objecten plaatsen, zoals koelkasten, wasmachines enz.
• De barrièrezender nabij luidsprekers plaatsen

STAP 2
De barrièrezender configureren

 Om onbedoelde stimulatie te voorkomen mag u configuratieprocedures nooit uitvoeren terwijl 
uw huisdier de ontvangerhalsband om heeft.

1. Met de achterkant van de barrièrezender omhoog gericht draait u het achterdeksel 
linksom en verwijdert u het achterdeksel. Plaats drie (3) AAA alkalinebatterijen en breng 
het achterdeksel weer aan. Draai het deksel rechtsom om het vast te zetten. 

2. Keer de barrièrezender rechtop en druk één maal op de knop (+) om de barrièrezender 
IN te schakelen. Een zwarte balk in de rechter bovenhoek van het lcd-beeldscherm 
geeft aan dat de barrièrezender is ingesteld op modus A* (2A).

3. Een tweede zwarte balk onder op het lcd-beeldscherm geeft aan dat het bereik is 
ingesteld op één segment. Elk segment staat voor een afstand van ongeveer 13 cm 
vanaf het toestel. U kunt een barrièregebied vormen in een straal van 13 cm tot 76 cm 
rondom het toestel. Stel met de knoppen (+) en (-) het beeik af om het gewenste 
huisdierbarrièregebied te verkrijgen.

* Alle Mini barrières voor huisdieren en ontvangerhalsbanden zijn vooraf ingesteld op modus A. In huishoudens 
met één huisdier hoeft u de barrièrezender nooit in een andere modus dan A te zetten. De modi A en B zijn 
voor gebruik in huishoudens met meerdere huisdieren, waar u misschien wilt dat het ene huisdier wel in een 
bepaald gebied kan komen, terwijl en ander huisdier eruit wordt weggehouden. Zie het hoofdstuk Aanvullende 
productkenmerken van deze gebruiksaanwijzing en trainingshandleiding voor instructies voor het gebruik van 
modus A en B.

2A
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STAP 3
Het barrièregebied testen
1. Terwijl u uw handen uit de buurt van de contactpunten houdt, draait u met de 

rand van het testlampje het batterijdeksel van de ontvanger naar de stand 
AAN (I).

2. Houd de ontvangerhalsband met de contactpunten omhoog gericht en 
het PetSafe®-logo richting de barrièrezender. Plaats het testlampje op de 
contactpunten, zodanig dat de draad in het testlampje de contactpunten 
raakt (3A).

3. Houd de ontvangerhalsband ongeveer ter hoogte van de hals van uw huisdier 
(3B). Begin buiten het bereik en loop langzaam naar de barrièrezender toe. 
Wanneer u het barrièregebied bereikt, geeft de ontvangerhalsband een reeks 
hoge geluidssignalen af. Als het goed is, ziet u dat het testlampje oplicht bij elk 
geluidssignaal, wat aangeeft dat er progressieve statische stimulatie wordt 
afgegeven. Het geluidssignaal van de ontvangerhalsband is goed hoorbaar 
voor huisdieren, maar het volume is voor sommige personen misschien moeilijk 
te horen.

4. Controleer het bereik van het barrièregebied vanuit verschillende hoeken om na 
te gaan of u de gewenste dekking krijgt.

Opmerking: Als u bij de maximale instelling niet het gewenste bereik verkrijgt, 
verplaatst u de barrièrezender 30 cm, of legt u hem plat neer als hij op dit moment 
rechtop staat. Metalen objecten kunnen het magnetische veld beïnvloeden en 
het bereik van het zendsignaal wijzigen. Het effect op het bereik hangt af van de 
omvang en vorm van de objecten. Het signaalbereik kan worden beperkt als de barrièrezender op een betonnen 
vloer wordt geplaatst, ten gevolge van de stalen wapening in het beton. Voor het beste bereikresultaat plaatst u de 
barrièrezender op een niet-geleidend oppervlak (d.w.z. een houten vloer of tafel). Als u de barrièrezender onder een 
bank of bed plaatst, kan het bereik worden beperkt doordat de metalen veren het magnetische veld beïnvloeden.

STAP 4

Modusfuncties
Time-outfunctie
Voor de veiligheid van uw huisdier is de ontvangerhalsband uitgerust met een time-outfunctie. Als uw huisdier 
langer dan 15 seconden in het barrièregebied blijft, houdt de afgifte van progressieve statische stimulatie door de 
ontvangerhalsband op. Vervolgens geeft de ontvangerhalsband elke 5 tot 10 seconden onregelmatig één statische 
stimulatiepuls op het maximale niveau af totdat het huisdier weggaat uit het barrièregebied. Wanneer uw huisdier 
weggaat uit het barrièregebied, wordt de ontvangerhalsband gereset en geeft hij een progressieve statische 
stimulatie af de volgende keer dat uw huisdier het barrièregebied betreedt.

Functie voor modus A, B en AB
Voor huishoudens met meerdere huisdieren kunnen er extra PetSafe® 
Pawz Away™ ontvangerhalsbanden worden aangeschaft die met een 
of meer PetSafe® Pawz Away™ Mini barrièrezenders kunnen werken. 
U kunt thuis een onbeperkt aantal barrièrezenders opzetten en u kunt 
een onbeperkt aantal ontvangerhalsbanden gebruiken met een of 
meer barrièrezenders. Als u meerdere huisdieren hebt, wilt u misschien 
het ene huisdier toegang geven tot een bepaald gebied, maar een 
ander huisdier er weghouden. Door extra ontvangerhalsbanden en 
barrièrezenders aan te schaffen, kunt u dit bereiken met behulp van 
de functies van modus A en modus B.

3A

3B

Barrière-
zender

Barrière-
zender

Barrière-
zender
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Alle PetSafe® Pawz Away™ Mini barrièrezenders en 
ontvangerhalsbanden zijn bij levering standaard ingesteld op modus 
A. Elke ontvangerhalsband kan in één van twee verschillende modi 
werken: A of B. Elke barrièrezender moet worden ingesteld op de 
modus A, B of AB om verschillende configuraties mogelijk te maken.

Wanneer de barrièrezender en de ontvangerhalsband zijn ingesteld 
op modus A, weigert de barrièrezender de toegang aan huisdieren 
met een ontvangerhalsband die is geprogrammeerd op modus A. 
Ontvangerhalsbanden die zijn ingesteld op modus B, reageren niet 
op het signaal van een barrièrezender die is ingesteld op modus A.

Wanneer de barrièrezender en de ontvangerhalsband zijn 
ingesteld op modus B, weigert de barrièrezender de toegang aan huisdieren met een ontvangerhalsband die is 
geprogrammeerd op modus B. Ontvangerhalsbanden die zijn ingesteld op modus A, reageren niet op het signaal 
van een barrièrezender die is ingesteld op modus B.

Wanneer de barrièrezender is ingesteld op modus AB, weigert de barrièrezender de toegang aan alle huisdieren 
met een ontvangerhalsband.

De modusinstellingen programmeren
Al het programmeren gebeurt via de barrièrezender en de programmering wordt gesynchroniseerd met de 
ontvangerhalsband. De ontvangerhalsband kan niet los van de barrièrezender worden geprogrammeerd.

U kunt meerdere ontvangerhalsbanden tegelijk synchroniseren op één barrièrezender. Maar zorg ervoor dat 
ontvangerhalsbanden die u niet wilt synchroniseren UIT (O) zijn geschakeld tijdens de programmeringsprocedure. 
Elke halsband die zich op een afstand van 75 cm of kleiner van de barrièrezender bevindt en die AAN (I) staat, 
kan worden geherprogrammeerd. Bestudeer de stappen hieronder voordat u probeert de barrièrezender en de 
ontvangerhalsband te programmeren.

  Om onbedoelde stimulatie te voorkomen mag u geen configuratie procedures uitvoeren terwijl uw 
huisdier de ontvangerhalsband om heeft.

1. Pak de ontvangerhalsband(en) die u wilt synchroniseren met de barrièrezender. Schakel de 
ontvangerhalsband(en) IN (l) en plaats ze op een afstand kleiner dan 30 cm van de barrièrezender.

2. Schakel de barrièrezender UIT door de knop (-) ingedrukt te houden totdat er geen balkjes meer worden 
weergegeven op het lcd-beeldscherm. Verwijder het deksel aan de achterkant.

3. De modusschakelaar bevindt zich binnen in de zender en is vooraf ingesteld op modus A. Zet de schakelaar in 
de middelste stand voor modus B of in de rechter stand voor modus AB (4A). 
Nadat u de gewenste modus hebt geselecteerd, brengt u het achterste deksel 
weer aan.

Opmerking: Als u modus AB hebt geselecteerd, hoeft u de volgende 
stappen voor het programmeren van de ontvanger niet uit te voeren. 
Ontvangerhalsbanden die zijn ingesteld op modus A of modus B 
ontvangen beide het radiosignaal van een barrièrezender die is ingesteld 
op modus AB.

BATTERIJ

BATTERIJ

BATTERIJ

Barrièrezender 
(aanzicht binnenkant)4A

Barrière-
zender

Barrière-
zender

Barrière-
zender
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4. Als u de ontvangerhalsband in modus A dan wel modus B wilt programmeren, houdt u de knop (-) ingedrukt en 
drukt u vervolgens ongeveer 5 seconden lang op de knop (+). Het programmeren is voltooid wanneer u een 
reeks van drie pieptonen uit de ontvangerhalsband hoort komen.

5. Nadat de ontvangerhalsband is geprogrammeerd, drukt u op de knop (+) om de barrièrezender IN te 
schakelen. Controleer of het/de zwarte balkje(s) op het lcd-beeldscherm verschijnt/verschijnen om de door u 
geselecteerde modus aan te geven (4B) en stel de barrièrezender weer in op het gewenste bereik.

4B Modus A Modus B Modus AB

TRAININGSHANDLEIDING
De PetSafe® Pawz Away™ Mini barrière voor huisdieren werkt op basis van het principe van positieve en negatieve 
bekrachtiging. Uw huisdier leert om de door u ingestelde barrièregebieden te vermijden na het ontvangen van een 
progressieve statische stimulatie (negatieve bekrachtiging) en uw huisdier leert dat het zich beter voelt als het de 
barrièregebieden vermijdt (positieve bekrachtiging).

Soms zult u uw huisdier niet eens hoeven te trainen. U kunt uw huisdier vrij laten rondlopen om zelf de nieuwe grenzen 
te ontdekken. Houd uw huisdier in het oog tijdens de eerste sessie. Het ene huisdier leert sneller dan het 
andere, en het kan een aantal keer duren voordat uw huisdier de barrièregebieden begint te begrijpen en in acht 
gaan nemen.

De eerste sessie met uw huisdier starten
1. Haal uw huisdier weg uit het barrièregebied.
2. Zet de ontvangerhalsband AAN (I). Doe de ontvangerhalsband om de hals van uw huisdier. Zorg dat de 

ontvanger zich recht onder de hals van uw huisdier bevindt.
3. Laat uw huisdier vrij rondlopen om de nieuwe grenzen te leren kennen.

Verdere training
Als uw huisdier in de war raakt of niet goed begrijpt hoe het de barrièregebieden kan vermijden, zult u dit misschien 
aan uw huisdier moeten leren aan de hand van de onderstaande, eenvoudige trainingsstappen:

1. Doe uw huisdier een tweede, niet-metalen halsband om ONDER de ontvangerhalsband en bevestig een 
lange riem.  

  Zorg dat de extra ontvangerhalsband geen druk geeft op de contactpunten.

2. Loop met uw huisdier richting het barrièregebied. Zodra u het geluidssignaal hoort of ziet dat uw huisdier een 
statische stimulatie ontvangt, trekt u het zachtjes weg uit het barrièregebied en terug naar de veilige zone.

3. Beloon uw huisdier met een complimentjes telkens als het wegguit uit het barrièregebied.
4. Oefen deze techniek een aantal maal tot u het gevoel krijgt dat uw huisdier het vermijden van de 

barrièregebieden onder de knie begint te krijgen.
Zorg dat u uw huisdier nooit de barrièregebieden in dwingt of lokt.
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Aanvullende informatie
• Het systeem mag alleen gebruikt worden bij gezonde huisdieren. Neem contact op met uw dierenarts als u 

vragen hebt over de medische toestand van uw huisdier (medicatie, zwangerschap, hartaandoeningen enz.).
• Dit systeem is niet voor gebruik bij agressieve huisdieren. Als uw huisdier mogelijk gevaarlijk is voor anderen, 

DIT SYSTEEM NIET GEBRUIKEN. Als u niet zeker weet of uw hond agressief is, neem dan contact op met uw 
dierenarts of een gediplomeerd trainer.

PROBLEEMOPLOSSING
Barrièrezender lijkt niet te werken. • Controleer de segmentindicator op de barrièrezender.

• Controleer/vervang de batterijen in de barrièrezender.
• Vergroot het bereik van het barrièregebied op de barrièrezender.
• Controleer of de instelling van de barrièrezender overeenkomt met die 

van de ontvangerhalsband. (D.w.z. dat de barrièrezender is ingesteld 
op modus A en dat de ontvangerhalsband is gesynchroniseerd 
voor het ontvangen van modus A (zie het hoofdstuk “Aanvullende 
productkenmerken”).

Bereik barrièregebied is te klein. • Controleer/vervang de batterijen in de ontvangerhalsband.
• Stel het bereik van de barrièrezender af om de omvang van het 

barrièregebied te vergroten.

Bereik barrièregebied is te groot. • Stel het bereik van de barrièrezender af om de omvang van het 
barrièregebied te verkleinen.

Garantie
Niet-overdraagbare beperkte garantie van drie jaar
Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Alle informatie over de garantie die geldt voor 
dit product en de voorwaarden ervan vindt u op www.petsafe.net en/of zijn verkrijgbaar bij de klantenservice in 
uw regio.
Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland
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Conformiteit
Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn geaccordeerd door de Radio Systems 
Corporation, kunnen leiden tot een verbod op het gebruik van dit systeem.

 

Uit beproeving is gebleken dat dit product voldoet aan de EU-richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit en 
laagspanning. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan het product, welke niet zijn geaccordeerd door de 
Radio Systems Corporation, kunnen leiden tot een verbod op het gebruik van het product en tot het nietig verklaren 
van de garantie.

Het product voldoet aan de bepalingen van de EMC- en de laagspanningsrichtlijn. U vindt de conformiteitsverklaring 
op: www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

IC
Dit apparaat voldoet aan de vergunningsvrije norm(en) voor satellietuitwisseling van Industry Canada (RSS). De werking 
is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit 
apparaat moet interferentie accepteren, ook als deze leidt tot ongewenst functioneren van het apparaat.

ACMA
Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke EMC-vereisten zoals die door de ACMA (Australische Communicatie- en 
Media-Autoriteit) zijn gespecificeerd.

Wegwerpen van batterijen
In veel regio’s is gescheiden inzameling van gebruikte batterijen verplicht; vraag naar de regelgeving in uw regio 
voordat u gebruikte batterijen weggooit. Dit apparaat werkt op drie AAA alkalinebatterijen en twee (CR2032) 
lithiumbatterijen. Vervang ze alleen door gelijkwaardige batterijen, verkrijgbaar bij de klantenservice.  Ga voor een 
lijst met telefoonnummers van de klantenservice naar www.petsafe.net.

Belangrijk advies voor recycling
Neem de in uw land geldende regelgeving betreffende de veilige afvoer van afval van elektrische en 

elektronische apparaten in acht. Dit apparaat dient hergebruikt te worden. Indien u deze apparatuur niet langer 
nodig heeft, werp deze dan niet bij het gewone huisvuil weg. Controleer de regelgeving in uw regio of breng de 
apparatuur terug naar de plaats van aankoop, zodat deze kan worden opgenomen in ons systeem van hergebruik. 
Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor verdere informatie.
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Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid
1. Gebruiksvoorwaarden 

Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw acceptatie zonder wijziging, van de hier 
weergegeven voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding 
van al dergelijke bepalingen, voorwaarden en mededelingen. Indien u deze voorwaarden, bepalingen 
en kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke 
verpakking en voor eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservice, samen met het 
aankoopbewijs voor volledige restitutie.

2. Beoogd gebruik 
Dit product is ontwikkeld voor gebruik met huisdieren die moeten worden getraind. Dit Product is mogelijk niet 
geschikt voor het specifieke temperament of de grootte/het gewicht van uw huisdier. Radio Systems Corporation 
raadt gebruik van dit product af als uw huisdier agressief is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het 
bepalen van de geschiktheid in individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor 
uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer voordat u het in gebruik 
neemt. Correct gebruik omvat, zonder beperkingen, het doornemen van de gehele trainingshandleiding en 
alle veiligheidsinformatie.

3. Geen onwettig of verboden gebruik 
Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit trainingsapparaat is niet bedoeld om schade 
aan te brengen, te verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarop het niet bedoeld 
is, kan de schending van nationale of plaatselijke wetten tot gevolg hebben.

4. Beperking van aansprakelijkheid 
Radio Systems Corporation of één van de gelieerde bedrijven kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld 
worden voor (i) indirecte, strafrechtelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) verlies of welke 
schade dan ook dat/die voortvloeit uit of verband houdt met misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle 
risico’s en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit product conform de wetgeving.

5. Modificatie van de voorwaarden
Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en mededelingen die van 
toepassing zijn op dit product tussentijds te wijzigen. Indien u voorafgaand aan het gebruik van dit product over 
dergelijke wijzigingen bent geïnformeerd, zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin opgenomen waren.

Onderhevig aan Amerikaanse patenten met nr.: 7,046,152 / 7,068,174 / 7,117,822 / 7,204,204 / 7,278,376 / 
7,495,570 / 8,342,135.
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Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
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Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

www.petsafe.net

400-2056-33
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PetSafe®-producten zijn ontworpen om de relatie tussen u en uw huisdier te verbeteren.  
Bezoek onze website op www.petsafe.net voor meer informatie over onze uitgebreide productreeks die onder 

meer omheiningssystemen, trainingssystemen, blafbeheersing, kattenluiken, gezondheid en welzijn,  
afvalbeheersing en producten voor spel en uitdaging omvat.
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