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Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer
Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint
Por favor, este manual lea completo antes de empazar
Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare
Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn
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Belangrijke veiligheidsinformatie
Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden
en symbolen
WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer
deze niet vermeden wordt, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
VOORZICHTIG in combinatie met het symbool voor veiligheidsalarm, geeft
VOORZICHTIG een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan
leiden tot licht of matig letsel.
VOORZICHTIG zonder de combinatie met het symbool voor veiligheidsalarm,
VOORZICHTIG geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan
leiden tot letsel bij uw huisdier.
__________________________________________________________________________________

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Explosiegevaar bij vervanging van de batterij door een onjuist type.
Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

WAARSCHUWING

Niet voor gebruik bij agressieve honden. Gebruik dit product niet
wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft
tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren
en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw huisdier, neem dan
contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.
Risico op huidbeschadiging. Lees de instructies in deze handleiding door
en volg deze op. Een juiste pasvorm van de halsband is belangrijk. Wanneer
een halsband te lang gedragen wordt, of wanneer deze te strak om de nek van het huisdier zit, kan dit
beschadiging van de huid veroorzaken. Dit wordt bedzeer genoemd; een andere naam is decubitus of
druknecrose.
• Laat de hond de halsband niet langer dan 12 uur per dag dragen.
• Positioneer de halsband, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur anders om de nek.
• Controleer de pasvorm om overmatige druk te voorkomen; volg de instructies in deze handleiding.
• Sluit nooit een lijn aan op de elektronische halsband; dit zal overmatige druk op de contactpunten
veroorzaken.
• Bij gebruik van een tweede halsband voor een lijn mag geen druk op de elektronische halsband ontstaan.
• Was de nek van de hond en de contactpunten van de halsband wekelijks met een vochtige doek.
• Onderzoek het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes.
• Als uitslag of wondjes worden gevonden, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid genezen is.
• Als de conditie langer dan 48 uur aanhoudt, ga dan naar de dierenarts.
Voor aanvullende informatie over bedzeer en druknecrose kunt u terecht op onze website.
Deze stappen zullen helpen uw huisdier zich veilig en comfortabel te laten voelen. Miljoenen huisdieren
ondervinden geen problemen bij het dragen van roestvrijstalen contactpunten. Sommige dieren zijn
gevoelig voor de druk van de contactpunten. Het kan zijn dat uw huisdier de halsband na enige tijd goed
verdraagt. Als dit het geval is, kunt u deze voorzorgen wat minder streng toepassen. Het is belangrijk
dat het contactgebied dagelijks gecontroleerd blijft worden. Als roodheid of wondjes gevonden worden,
staak dan het gebruik tot de huid volledig genezen is.

VOORZICHTIG
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Nederlands
Dank u voor uw keuze voor PetSafe®, wereldwijd het meest verkochte merk in elektronische trainingsmiddelen. Het
is onze missie het meest vertrouwde merk in de ervaring van huisdiereneigenaren te zijn. We willen de veiligheid
van uw huisdier waarborgen door u de hulpmiddelen en technieken aan te reiken om uw huisdier met succes
te trainen. Als u vragen heeft, neemt u dan a.u.b. contact op met de klantenservice. Voor een lijst van
telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net.
Om optimaal van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via
www.petsafe.net. Door deze registratie, samen met het bewaren van uw aankoopbewijs, zult u kunnen genieten van
de volledige garantie en zullen we u, wanneer u het nodig acht contact op te nemen met de klantendienst, sneller
kunnen helpen. Belangrijk: PetSafe® zal uw waardevolle informatie nooit aan derden geven of verkopen. De volledige
informatie over de garantie is beschikbaar op www.petsafe.net .

____________________________________________________________________
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Onderdelen

Zenderbandje

Halsbandontvanger
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Gebruiksaanwijzing
Afstandsbediening

Universele
Oplaadadapter

Hoe werkt het systeem
De PetSafe® 250 m Trainer met afstandsbediening is veilig, gemakkelijk te gebruiken en doeltreffend
voor alle huisdieren die meer wegen dan 3,6 kg en minstens 6 maanden oud zijn. Dit systeem helpt
u uw huisdier zonder lijn te controleren tot een maximumbereik van 250 meter. Door een knop in te
drukken, stuurt de afstandsbediening een signaal dat de halsbandontvanger activeert. Als u de Remote
Trainer consequent en correct gebruikt, kunt u het wangedrag van uw huisdier corrigeren of uw
huisdier de basisgehoorzaamheidscommando’s aanleren. PetSafe® africhtingshalsbanden mogen niet
worden gebruikt door personen die jonger zijn dan 16 jaar.
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Belangrijk: De Trainer met afstandsbediening heeft een bereik tot maximaal
250 meter. Het maximumbereik kan variëren naargelang de manier waarop
u de afstandsbediening vasthoudt. Houd, voor consequente resultaten bij
langer bereik, de afstandsbediening in een verticale positie op armafstand van
uw lichaam en boven uw hoofd. Omgeving, weer, beplanting, transmissie van
andere radioapparaten en andere factoren beïnvloeden het maximumbereik.

www.petsafe.net
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Belangrijke definities

Afstandsbediening: stuurt het radiosignaal naar de halsbandontvanger. Is waterbestendig.
Indicatorlampje zender: geeft aan dat een knop is ingedrukt en dient ook als indicator om aan te geven
dat de batterij bijna leeg is.
Groene LED: Geeft aan wanneer een toon wordt afgegeven.
Rode LED: Geeft aan wanneer stimulatie wordt afgegeven en fungeert als indicator voor lege batterij.
Intensiteitsknop: verschaft de mogelijkheid meerdere stimulanssterkten te regelen zodat u de correctie
kunt afstellen volgens het temperament van uw huisdier.
Bovenste knop: deze knop wordt in de fabriek zodanig ingesteld dat er gedurende één seconde een
geluidssignaal hoorbaar is, gevolgd door een constante stimulans ingesteld via de intensiteitsknop.
Onderste knop: deze knop wordt in de fabriek zodanig ingesteld dat er gedurende één seconde een
geluidssignaal hoorbaar is, gevolgd door een constante stimulans van twee niveaus hoger dan de waarde
ingesteld via de intensiteitsknop. Opmerking: De hoogste stimulans die via deze knop kan ingesteld worden, is
niveau 8. Als de intensiteitsknop bijvoorbeeld is ingesteld op 8, kan er geen hogere stimulans worden toegediend door
de onderste knop in te drukken.
Zijknop: deze knop wordt in de fabriek zodanig ingesteld dat er enkel een geluidssignaal hoorbaar is.
Halsbandontvanger: ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening. Is waterbestendig.
Aan/uit-knop: door deze knop even ingedrukt te houden wordt de halsbandontvanger aan- en uitgezet.
Contactpunten: de punten waarlangs de halsbandontvanger stimuli geeft.
Indicatorlampje ontvanger: geeft aan wanneer de halsbandontvanger is aan- of uitgezet en dient ook
als indicator om aan te geven wanneer de batterij bijna leeg is.
Groene LED: Geeft aan wanneer een toon wordt afgegeven en fungeert als indicator voor volle batterij.
Rode LED: Geeft aan wanneer stimulatie wordt afgegeven en fungeert als indicator voor lege batterij.
Laadaansluitingen: voor het aansluiten van de lader. Hoewel de halsbandontvanger en de
afstandsbediening ook zonder de laderklep waterdicht zijn, dient u de klep wanneer u niet laadt op zijn
plaats te laten om vuil uit de openingen te houden.
Constante stimulans: u bepaalt wanneer en hoe lang er een stimulans aan uw hond wordt toegediend
via de contactpunten op de halsbandontvanger. Wanneer een constante stimulansknop gedurende 8
seconden of langer wordt ingedrukt, wordt de afstandsbediening veiligheidshalve onderbroken. De knop
moet worden losgelaten en opnieuw ingedrukt voordat aanvullende stimulansen kunnen
worden toegediend.
Geluidssignaal: gebruik een geluidssignaal en een stimulans om ongewenst gedrag tegen te gaan. De
timing is van essentieel belang. Het geluidssignaal en de daaropvolgende stimulans moeten tijdens of
onmiddellijk na het ongewenste gedrag geactiveerd worden. Zodra uw hond het geluidssignaal associeert
met de stimulans, moet u nog enkel het geluidssignaal gebruiken.

Afstandsbediening

Halsbandontvanger
(Bovenaanzicht)
Indicatorlampje ontvanger

Indicatorlampje
afstandsbediening

Zendantenne

Intensiteitsknop

8

6

7

Laadaansluiting
(met klep)

5
3

2

4

1

Zijknop

Onderste knop
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Contactpunten
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Handleiding
Stap

1

Klaarmaken van de afstandsbediening
De afstandsbediening laden
1. Hef de rubberen klep op die de laadaansluiting van
de afstandsbediening beschermt.
2. Sluit één van de laadstekkers aan op de
laadaansluiting van de afstandsbediening.
3. Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact.
Het rode licht zal aan gaan.
4. Laat de afstandsbediening de eerste maal
gedurende 24 uur opladen. Daaropvolgende
oplaadbeurten duren slechts 12 uur.
Opmerking: Het indicatorlampje van de zender brandt
na 12 uur opladen groen. De eerste maal laat u de
Laadstekker aangesloten op de
afstandsbediening nog eens 12 uur opladen.
laadaansluiting van de
5. Wanneer het laden voltooid is, plaatst u de
afstandsbediening
rubberen klep terug.
Opmerking: de gebruiksduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is ongeveer 40 tot 60 uur,
afhankelijk van de frequentie van het gebruik.

Indicatorlampje zender - werking en reactie
Tweekleurig LED
Rode LED
Groene LED

Conditie
Normale werking

UIT

UIT

Normale werking – batterij leeg

Knippert elke 5
seconden 3 maal

UIT

Toon

UIT

AAN knop
afstandszender
indrukken gedurende

Correctie

AAN knop
afstandszender
indrukken gedurende

UIT

Programmamodus – Knop
vastgehouden

AAN knop indrukken
gedurende

UIT

Programmamodus – Knop
losgelaten

Knippert
modusnummer

UIT

Opladen

AAN

UIT

Opladen afgerond

UIT

AAN
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Stap

2

Klaarmaken van de halsbandontvanger
De halsbandontvanger laden
1. Hef de rubberen klep op die de laadaansluiting van
de halsbandontvanger beschermt.
2. Sluit één van de laadstekkers aan op de
laadaansluiting van de halsbandontvanger (2A).
3. Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact.
Het rode licht zal aan gaan.
4. Laat de halsbandontvanger de eerste maal
gedurende 24 uur opladen. Daaropvolgende
oplaadbeurten duren slechts 12 uur.
Opmerking: Het indicatorlampje van de ontvanger
brandt na 12 uur opladen groen. De eerste maal laat u
de halsbandontvanger nog eens 12 uur opladen.
5. Wanneer het laden voltooid is, plaatst u de
rubberen klep terug.

Laadstekker aangesloten op de
laadaansluiting van de
halsbandontvanger

2A

Zo zet u de halsbandontvanger aan:
1. Druk op knop Aan/Uit (2B) en houd deze
ingedrukt tot het indicatorlampje van de ontvanger
groen gaat branden en de ontvangerhalsband gaat
piepen van laag naar hoog.
2. Laat de Aan/uit-knop los.
Het indicatorlampje van de ontvanger zal elke 5
seconden knipperen om aan te geven dat de batterij
in orde is. Het knipperende groene lampje geeft aan
dat de ontvangerhalsband klaar is om het signaal
van de afstandszender te ontvangen.
Opmerking: Als het indicatorlampje van de ontvanger
elke 5 seconden 3 maal rood knippert (in plaats van
groen), geeft dit aan dat de batterij bijna leeg is en dat
deze voor gebruik opgeladen moet worden.

Aan/uit-knop

2B

Zo zet u de halsbandontvanger uit:
1. Druk knop Aan/Uit in en houd deze ingedrukt tot het indicatorlampje van de
ontvanger rood gaat branden en de ontvangerhalsband van hoog naar laag piept.
2. Laat de Aan/uit-knop los.
Zet de halsbandontvanger uit wanneer u deze niet gebruikt om de gebruiksduur van
de batterijen te verlengen. De gebruiksduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is
ongeveer 15-20 uur, afhankelijk van de frequentie van het gebruik.

www.petsafe.net
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Indicatorlampje ontvanger
Conditie

Tweekleurig LED
Rode LED

Luidspreker

Groene LED

Wakeup – Knop < 5
seconden ingedrukt
gehouden

UIT

AAN knop
indrukken
gedurende

opstarttoon
van 1
seconde

Wakeup – Knop >=
5 seconden ingedrukt
gehouden

UIT

UIT

UIT

Programmamodus/
Resetten
ontvangerhalsband

UIT

UIT

UIT

Reset succesvol

UIT

Knippert 5 maal

Piept 5 maal

Normale werking

UIT

Knippert eens per
5 seconden

UIT

Normale werking – batterij
leeg

Knippert elke 5
seconden 3 maal

UIT

UIT

Correctie

AAN knop
afstandszender
indrukken
gedurende

UIT

UIT

Toon

UIT

AAN knop
afstandszender
indrukken
gedurende

Toon

Sleep – Knop ingedrukt

AAN knop
indrukken
gedurende

UIT

afsluittoon
van 1
seconde

Opladen

AAN

UIT

UIT

Opladen afgerond

UIT

AAN

UIT

Oplaadbare batterijen

42

• De oplaadbare nikkel-metaalhydridebatterijen (NiMH) zijn niet geheugengevoelig en hoeven niet
leeg te zijn om ze op te laden.
• De batterijen zijn gedeeltelijk geladen in de fabriek, maar moeten nog volledig geladen worden
(24 uur) vóór het eerste gebruik.
• Wanneer u het product voor een langere periode opbergt, mag u niet vergeten om de batterijen
regelmatig volledig op te laden (12 uur). Dit moet om de 4 tot 6
weken gebeuren.
• Te veel opladen kan de gebruiksduur van de batterij verkorten. Eens de batterij een eerste maal
geladen is, mag u ze nooit meer dan 12 uur aangesloten laten.
• Als uw toestel gedurende een lange periode niet meer werd opgeladen, is het mogelijk dat de
batterij bij het eerste gebruik minder lang meegaat. Nadien zal de batterij naar het oorspronkelijke
vermogen terugkeren.
www.petsafe.net
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• U kunt uw batterij, naar verwachting, honderden keren opladen. Alle oplaadbare batterijen
verliezen echter hun vermogen na verloop van tijd afhankelijk van het aantal keren dat ze worden
opgeladen. Dit is normaal. Zodra de gebruiksduur terugloopt tot de helft van de oorspronkelijke
levensduur, dient u contact op te nemen met de klantendienst.
____________________________________________________________________________

Stap

3

De halsbandontvanger pasklaar maken

Belangrijk: Het is belangrijk dat de anti-blafhalsband goed past voor een doeltreffende
training. De contactpunten moeten rechtstreeks contact maken met de huid van uw
hond in zijn hals.
Volg de onderstaande stappen om de halsband goed aan te passen:
3A
1. Zorg ervoor dat de halsbandontvanger uitgeschakeld is.
2. Laat uw hond op zijn gemak staan (3A).
3. Plaats de halsbandontvanger zo hoog mogelijk rond de nek van de
hond, vlakbij de oren. Centreer de contactpunten op de hals van
uw hond zodat ze de huid aanraken (3B).
VOORZICHTIG Risico op huidbeschadiging.
Het kan nodig zijn de vacht in het gebied van de contactpunten
bij te knippen. Scheer de nek van de hond
3B
nooit; dit kan leiden tot uitslag of een infectie.
4. Controleer dat de halsbandontvanger goed
vast zit, maar wel los genoeg zodat u één
vinger tussen de halsband en de nek van uw
hond kunt plaatsen (3C). Hij mag de hond
niet beklemmen.
3C
VOORZICHTIG Risico op huidbeschadiging.
De halsband mag niet strakker dan nodig
gemaakt worden voor een goed contact. Bij
een halsband die te strak zit wordt het risico
op druknecrose in het contactgebied groter.
5. Laat uw hond de halsband enkele minuten
dragen en controleer dan opnieuw of de
halsband nog goed past. En controleer dit
opnieuw naargelang uw hond zich meer op
zijn gemak voelt met de halsbandontvanger.

Onderhoud en reiniging
Om te garanderen dat dit artikel doeltreffend werkt en zowel comfortabel als veilig is
voor uw hond, moet u regelmatig controleren of de halsband goed zit. In deze gids wordt
beschreven hoe u de halsband goed kunt aanpassen. Als u opmerkt dat uw hond last
heeft van huidirritatie, moet u het gebruik van de halsband gedurende een paar dagen
onderbreken. Als de toestand meer dan 48 uur duurt, dient u een dierenarts te raadplegen.

www.petsafe.net
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Zo voorkomt u huidirritatie:
• De halsbandontvanger mag niet langer dan 12 uur worden gedragen in een periode van
24 uur.
• De nek van de hond en de contactpunten dienen elke week met een vochtige doek te
worden gewassen.
• Zorg ervoor dat de nek van uw huisdier grondig droog is voordat u de
halsbandontvanger rond zijn nek plaatst.
VOORZICHTIG Risico op huidbeschadiging.
• Gelieve voor het draagcomfort, de veiligheid en werking van dit product regelmatig
te controleren of de halsband goed aansluit. Als u huidirritatie vaststelt, mag u
de halsband enkele dagen niet gebruiken. Als de aandoening langer dan 48 uur
aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen.
• Bevestig geen lijn aan de halsband. Hierdoor zouden de contactpunten te strak tegen
de hals aan kunnen komen. Bevestig de lijn aan een aparte, niet-metalen halsband of
tuigje, en zorg ervoor dat deze halsband geen extra druk op de contactpunten geeft.
________________________________________________________________________________

Stap

4

De beste stimulans voor uw huisdier vinden
Belangrijk: Start altijd op het laagste stimulansniveau en verhoog de intensiteit.
De Remote Trainer heeft 8 verschillende stimulansniveaus. Zo kunt u de stimulans kiezen die
het best is voor uw huisdier.
Nadat u de halsbandontvanger op uw huisdier hebt aangebracht, zoekt u het beste
stimulansniveau. Dit wordt het herkenningsniveau genoemd.
Een lichte verandering in het gedrag van uw huisdier, zoals nieuwsgierig rondkijken, krabben
aan zijn halsband of het schudden van de oren, geeft het beste herkenningsniveau aan.
Volg de onderstaande stappen om het herkenningsniveau van uw huisdier te vinden:
1. Begin bij niveau 1 op de intensiteitsknop en druk constant gedurende 1 tot 2
seconden op de bovenste knop.
2. Als uw huisdier niet reageert, herhaalt u het stimulansniveau verscheidene keren
voordat u naar een hoger niveau gaat.
3. UW HUISDIER MAG ZICH NIET LATEN HOREN OF IN PANIEK RAKEN
WANNEER HET DE STIMULANS VOELT. GEBEURT DIT TOCH, DAN LIGT
HET STIMULANSNIVEAU TE HOOG EN MOET U NAAR HET VORIGE
NIVEAU TERUGKEREN EN DE PROCEDURE HERHALEN.
4. Probeer de stimulansniveaus uit tot uw huisdier goed reageert op de stimulans.
5. Als uw huisdier nog steeds niet reageert op niveau 8, controleert u of de
halsbandontvanger goed zit. Ga vervolgens terug naar punt 1 en herhaal de
procedure. Als dit nog steeds geen resultaten oplevert, moet het haar van uw huisdier
rond de contactpunten worden bijgeknipt.
Als u al deze stappen hebt uitgevoerd en uw huisdier nog steeds geen reactie vertoont op de
stimulans, gaat u naar de rubriek “Instructies voor testlampje”.
Als uw hond na al deze stappen nog steeds geen reactie geeft op de stimulans, dient u
contact op te nemen met de klantendienst of naar onze website te surfen (www.petsafe.net).
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Stap

5

De afstandsbediening programmeren
Opmerking: De afstandsbediening wordt in de fabriek ingesteld op modus 1. U kunt deze modus
veranderen tot hij overeenkomt met het type africhting dat u wenst.

Om de modus te veranderen:
1. Stel de intensiteitsknop in op de gewenste modus op
basis van de onderstaande tabel.
2. Draai de afstandsbediening om.
3. De Modusknop wordt met een pen of paperclip
ingedrukt en weer losgelaten. Wanneer op de modusknop
wordt gedrukt, zal het indicatorlampje van de zender
solide van kleur zijn. Bij loslaten zal het lampje knipperen
in de geselecteerde modus.
Wanneer bijvoorbeeld modus 2 gewenst is, wordt de instelknop voor intensiteit aangepast
naar niveau 2. Nadat de modusknop is ingedrukt, zal het indicatorlampje van de zender
gaan branden; nadat de knop wordt losgelaten zal het lampje twee keer knipperen.
Opmerking: een constante stimulans duurt nooit langer dan acht opeenvolgende seconden, ongeacht
hoelang u de knop indrukt. Om opnieuw te activeren laat u de knop los en drukt u hem opnieuw in..
Modus

WERKING
WERKING
BOVENSTE KNOP ONDERSTE KNOP

WERKING
ZIJKNOP

AANTAL
HONDEN

1

Geluidssignaal
gedurende 1
seconde, daarna
constante stimulans
zoals ingesteld via
intensiteitsknop

Geluidssignaal
gedurende 1 seconde,
daarna constante
stimulans 2 niveaus
hoger dan instelling
intensiteitsknop

Enkel
geluidssignaal

1

2

Geluidssignaal
gedurende 1
seconde, daarna
constante stimulans
zoals ingesteld via
intensiteitsknop

Constante stimulans
ingesteld via
intensiteitsknop

Enkel
geluidssignaal

1

3

HOND NR. 1
Enkel geluidssignaal

HOND NR. 2
Enkel geluidssignaal

HOND NR. 3
Enkel
geluidssignaal

3

4

HOND NR. 1
Geluidssignaal
gedurende 1
seconde, daarna
constante stimulans
zoals ingesteld via
intensiteitsknop

HOND NR. 2
Geluidssignaal
gedurende 1
seconde, daarna
constante stimulans
zoals ingesteld via
intensiteitsknop

HOND NR. 3
Geluidssignaal
gedurende 1
seconde, daarna
constante stimulans
zoals ingesteld via
intensiteitsknop

3
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Stap

6

De halsbandontvanger resetten

Om de halsbandontvanger te resetten zodat u deze met een nieuwe afstandsbediening kunt
gebruiken of om een nieuwe halsbandontvanger te programmeren zodat u die met uw
bestaande afstandsbediening kunt gebruiken:
1. Zet de halsbandontvanger uit.
2. Druk knop Aan/Uit in en houd deze ingedrukt tot het indicatorlampje van de
ontvanger groen gaat branden en de ontvangerhalsband 5 keer piept.
3. Zodra het indicatorlampje van de ontvanger uit is, laat u de Aan/uit-knop los.
4. Druk de bovenste knop op de zender op afstand in en houd deze ingedrukt tot
het indicatorlampje op de ontvanger 5 keer knippert en 5 keer piept. Het is
mogelijk dat u de beide eenheden 0,5 tot 1 m uit elkaar moet houden vooraleer dit
gebeurt. Zodra het indicatorlampje van de ontvanger 5 keer heeft geknipperd, is de
halsbandontvanger gereset. Indien het indicatorlampje van de ontvanger geen 5 keer
knippert, start u opnieuw en herhaalt u de procedure.

_____________________________________________________________

Stap

7

De halsbandontvanger programmeren
voor gebruik met twee of drie honden
Indien u de afstandsbediening instelt op modus 3 of 4, kunt u uw PetSafe®
halsbandontvangers zodanig instellen dat ze op verschillende manieren reageren op de
bovenste, onderste en zijknop van de afstandsbediening. Indien u meer dan één hond wenst
af te richten, moet u meerdere Add-A-Dog® ontvangers kopen.
1. Stel de afstandsbediening in op modus 3 of 4.
2. Programmeer de eerste halsbandontvanger.
A. Zet de halsbandontvanger uit.
B. Houd de Aan/uit-knop ingedrukt. Het indicatorlampje van de halsbandontvanger
licht op en gaat na 4-5 seconden opnieuw uit. Indien u de Aan/uit-knop te vroeg
loslaat, zal het indicatorlampje van de ontvanger beginnen te knipperen zoals
gewoonlijk. In dat geval moet u herbeginnen en de procedure herhalen.
C. Zodra het indicatorlampje van de ontvanger uit is, laat u de Aan/uit-knop los.
D. Houd de bovenste knop op de afstandsbediening ingedrukt tot het
indicatorlampje van de ontvanger 5 keer knippert. Het is mogelijk dat u de beide
eenheden 0,5 tot 1 m uit elkaar moet houden. Indien het indicatorlampje van de
ontvanger geen 5 keer knippert, start u opnieuw en herhaalt u de procedure.
3. Programmeer de tweede halsbandontvanger door opnieuw de bovenstaande stappen
A. tot D. te doorlopen, maar gebruik nu de onderste knop in plaats van de
bovenste knop.
4. Programmeer de derde halsbandontvanger door opnieuw de bovenstaande stappen A.
tot D. te doorlopen, maar gebruik nu de zijknop in plaats van de bovenste knop.
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Algemene tips
Opleidingsinstructies
• Leer één slecht gedrag af of leer één gehoorzaamheidscommando aan per keer. Als u te snel gaat
met de africhting, kan uw huisdier verward raken.
• Wees consequent. Laat uw huisdier een geluidssignaal horen of stimulans voelen bij elk
slecht gedrag.
• Zorg ervoor dat u uw huisdier niet overcorrigeert. Probeer zo weinig mogelijk stimulansen te
gebruiken om uw huisdier op te voeden.
• Tenzij u toezicht kunt houden op uw huisdier, is het aanbevolen uw huisdier weg te houden van
situaties waarin het zich altijd slecht gedraagt. Het creëren van een situatie als een trainingsessie
kan echter uw kansen op slagen aanzienlijk verbeteren.
• Als uw huisdier zich na een training wil verbergen of bang reageert, dient u zijn aandacht af te
leiden naar een eenvoudig en juist gedrag zoals het commando “zit”.
• De onderste knop kan gebruikt worden om een licht hogere stimulans toe te dienen op
momenten dat uw huisdier zijn herkenningsniveau negeert. Via deze knop kunt u sneller reageren
dan wanneer u de intensiteitsknop zou moeten instellen. Opmerking: deze functie geldt enkel
indien de afstandsbediening geprogrammeerd staat in modus 1.
• Het is de bedoeling uw huisdier af te richten zodat het reageert op uw gesproken commando’s en
op het geluidssignaal van de ontvanger in normale omstandigheden. Na de juiste africhting zou
het gebruik van stimulansen alleen noodzakelijk moeten zijn als uw huisdier opnieuw ongewenst
gedrag vertoont.

____________________________________________
Accessoires
Voor het kopen van aanvullende accessoires voor uw PetSafe® 250 m Trainer met afstandsbediening,
neem contact op met de Klantenservice of bezoek onze website www.petsafe.net om een
dichtstbijzijnde verkooppunt te vinden. Voor de lijst met telefoonnummers van onze Klantenservice
bezoek onze website op www.petsafe.net.
Onderdell

Onderdeel nummer

250 m Trainer met afstandsbediening Add-A-Dog® Extra Ontvanger

PDT19-12484

Vervangende halsband - Zwart

RFA-162-1

Vervangende halsband - Groen

RFA-162-6

Vervangende halsband - Rood

RFA-162-3

Draagkoord

RFA-189

Accessoire pakket
(lange contactpunten, contactpunten voor de stroomadapter en
schroeven)

RFA-283

Universele OplaadAdapter

SDT00-12304

Vervangende batterij - Afstandzender

650-059

Vervangende batterij - Halsbandontvanger
www.petsafe.net
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Vaak gestelde vragen
Is de stimulans veilig voor
mijn huisdier?

Ook al is de stimulans onaangenaam, toch is ze onschadelijk
voor uw huisdier. Elektronische africhtingsapparaten
vereisen de nodige interactie en kennis van de eigenaar om
de gewenste resultaten te verkrijgen.

Hoe oud moet een huisdier
zijn om de 250 m Trainer met
afstandsbediening te kunnen
gebruiken?

Het systeem mag alleen gebruikt worden met huisdieren
ouder dan 6 maanden. Indien uw huisdier gewond is of
een beprkte mobiliteit heeft, raadpleeg uw dierenarts of
een professionele trainer voor gebruik. Uw huisdier moet
basisgehoorzaamheidscommando’s zoals “zit” of “blijf”
kunnen aanleren. De halsbandontvanger kan eventueel wel
te groot zijn voor honden die minder wegen dan 3,6 kg.

Zodra mijn huisdier afgericht
is en mijn commando’s opvolgt,
moet hij de halsbandontvanger
dan nog blijven dragen?

Waarschijnlijk niet. Maar het kan geen kwaad om de
halsbandontvanger af en toe nog eens aan te doen ter
bevestiging.

Is de halsbandontvanger
waterbestendig?

Ja. Als u de oplaadbare batterijen ooit moet vervangen, zorg
er dan voor dat er geen vuil of stof in de o-ring en de
o-ringgleuf zit.

Kan ik de 250 m Trainer met
afstandsbediening voor meer
dan één huisdier gebruiken?

Ja, in dat geval moet u verschillende Add-A-Dog®
halsbandontvangers kopen en de afstandsbediening in
modus 3 of 4 zetten.

Werkt de 250 m Trainer met
afstandsbediening binnen een
bereik van precies 250 m?

Het bereik van uw 250 m Trainer met afstandsbediening
kan verschillen naargelang de omgeving, het weer, de
beplanting en de transmissie van andere radioapparaten.
Raadpleeg de rubriek “Hoe werkt het systeem” in deze gids
om het optimale bereik te verkrijgen.

Hoe lang kan ik mijn huisdier
constant stimulansen geven?

Een constante stimulans kan maximaal 8 seconden duren,
ongeacht hoelang u de constante stimulansknop indrukt.
Na acht seconden wordt de afstandsbediening uitgeschakeld
en moet de constante stimulansknop worden losgelaten en
opnieuw ingedrukt.

Wat doe ik als de nek van mijn
huisdier rood en geïrriteerd is?

Dit wordt veroorzaakt door de contactpunten die de huid
irriteren. Gebruik de halsbandontvanger gedurende enkele
dagen niet. Als de toestand meer dan 48 uur duurt, dient
u een dierenarts te raadplegen. Zodra de huid er opnieuw
normaal uitziet, brengt u de halsbandontvanger weer aan en
houdt u de huid van uw hond nauwgezet in de gaten.
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Problemen oplossen
De antwoorden op deze vragen helpen u om eventuele problemen met dit systeem op te lossen.
Als uw probleem niet opgelost raakt, moet u contact opnemen met de klantendienst of surft u naar
onze website op www.petsafe.net.
Mijn huisdier reageert niet
wanneer ik een knop indruk.

• Controleer of de halsbandontvanger aan staat.
• Als het bereik verminderd is tegenover de eerste keer dat
u hem gebruikt hebt, moet u controleren of de batterijen
in de afstandsbediening en/of de halsbandontvanger bijna
leeg zijn.
•Heel wat factoren kunnen het bereik van uw 250 m
Trainer met afstandsbediening beïnvloeden. Voor een lijst
van deze factoren verwijzen wij naar de rubriek “Hoe
werkt het systeem”.
• U kunt nagaan of de halsbandontvanger stimulansen
toedient aan uw huisdier door het testlampje uit de
meegeleverde kit op de halsbandontvanger te plaatsen.
Raadpleeg de rubriek “Instructies voor testlampje” voor
meer details.
• Verhoog de intensiteitsknop. Raadpleeg de rubriek
“De beste stimulans voor uw huisdier vinden” voor
meer informatie.
• Zorg ervoor dat de contactpunten van de
halsbandontvanger stevig tegen de huid van uw huisdier
zijn geplaatst. Raadpleeg de rubriek
“De halsbandontvanger pasklaar maken” voor
meer informatie.
• Indien u merkt dat de gebruiksduur tot de helft van
de originele duur verminderd is, moet u de batterij
van de halsbandontvanger vervangen. Contacteer de
klantendienst om een nieuwe batterij aan te kopen.

De halsbandontvanger raakt
niet ingeschakeld.

• Zorg ervoor dat de halsbandontvanger opgeladen is. De
eerste keer moet u hem minstens 24 uur laten opladen.
Daaropvolgende oplaadbeurten duren slechts 12 uur.

De halsbandontvanger
reageert niet op de
afstandsbediening.

• Controleer of de halsbandontvanger aangeschakeld is.
Raadpleeg de rubriek “De halsbandontvanger aanen uitschakelen”.
• Raadpleeg de rubriek “De halsbandontvanger resetten”.

www.petsafe.net

400-1158-19.indd 49

49

9/25/09 10:41:11 AM

Instructies voor testlampje
1. Schakel de halsbandontvanger aan.
2. Houd de contacten van het testlampje op de contactpunten.
3. Druk op een stimulansknop op de afstandsbediening.
4. Het testlampje knippert.
Opmerking: het testlampje knippert feller bij een
hoger stimulansniveau.
5. Zet de halsbandontvanger uit.
Bewaar het testlampje voor later.

Opmerking: als het testlampje niet knippert, vervangt u de batterijen en test u opnieuw. Als het testlampje nog
steeds niet knippert, neemt u contact op met de klantendienst of surft u naar onze website (www.petsafe.net).
Belangrijk: Het testlampje kan gebruikt worden om de contactpunten aan te spannen. Deze
halsbandontvanger beschikt over waterdichte contactpunten die kunnen breken wanneer ze te veel
aangespannen zijn. Indien uw contactpunten ooit losser komen te zitten, draai ze dan nooit meer
dan een kwartslag bovenop manuele draaiing aan.

____________________________________________
Batterij wegdoen
Apart verzamelen van lege batterijen is in vele regio’s verplicht; raadpleeg de regels die in uw regio

gelden voordat u een lege batterij weggooit. De afstandszender werkt op één 7,2 Volt, 160 mAH NiMHbatterij (nikkel metaal hydride). De halsbandontvanger werkt op één 4,8 Volt, 120 mAH lithiumbatterij.
Als de batterij niet meer bruikbaar is, volg deze instructies om de batterij weg te gooien.
• Draai met behulp van een Phillips schroevendraaier nr. 1 de schroeven uit de cassette uit.
• Verwijder de achterkant van de cassette of het deksel.
• Verwijder het oude batterijpack.
Let op:Wanneer u een oud batterijpack verwijdert, moet u ervoor zorgen dat u het koppelstuk stevig vasthoudt
om schade aan bedrading te voorkomen. Het afknippen van de batterijdraden kan brand of explosie
veroorzaken. Let op: Deze instructies zijn niet van toepassing op reparatie of vervanging van batterij. De
vervanging van de batterij met een batterij die door Radio Systems Corporation® niet specifi ek is aangeraden
kan leiden tot brand of explosie. Neem a.u.b. contact op met de Klantenservice om te voorkomen dat uw garantie
vervalt.Voor de lijst met telefoonnummers van onze Klantenservice be zoek onze website op www.petsafe.net.

WAARSCHUWING EXPLOSIEGEVAAR BIJ VERVANGING VAN DE BATTERIJ DOOR EEN
ONJUIST TYPE. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.

____________________________________________________________________

Belangrijk advies voor recycleren
Respecteer de voorschriften inzake afval van elektrische en elektronische apparaten in uw land. Dit
apparaat moet worden gerecycleerd. Als u dit apparaat niet langer nodig hebt, mag u het niet met
het normale huishoudelijke afval wegwerpen. Breng het toestel terug naar de plaats waar u het hebt
gekocht zodat het in ons recyclagesysteem kan worden geplaatst. Indien dit niet mogelijk is, dient u
contact op te nemen met de klantendienst voor meer informatie.
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Naleving

Deze apparatuur werd getest en is in naleving bevonden van de relevante Europese richtlijnen inzake
elektromagnetische compatibiliteit, lage spanning en R&TTE. Raadpleeg de relevante plaatselijke
R&TTE instantie vooraleer deze apparatuur buiten Europa te gebruiken. Onbevoegde wijzigingen aan
de apparatuur die niet zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation® vormen een schending van
Europese R&TTE-voorschriften en kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te
gebruiken teniet doen en vervolgens de garantie ongeldig maken.
Dit product is gemaakt volgens de EMC en LV richtlijnen. De verklaring van conformiteit kunt u
nalezen op http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

____________________________________________
Gebruiksvoorwaarden en beperking van
aansprakelijkheid
1. Gebruiksvoorwaarden
Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging, zonder wijziging, van
de voorwaarden, condities en opmerkingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert
aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden, condities en opmerkingen. Indien u deze voorwaarden,
termijnen en berichten niet wenst aan te nemen, retourneer dan alstublieft het Product, ongebruikt,
in zijn oorspronkelijke verpakking terug onder eigen kosten aan het van toepassing zijnde
Klantenservice center, samen met het bewijs van aankoop voor een volledige terugbetaling.
2. Correct gebruik
Dit product is ontworpen voor gebruik met huisdieren wanneer training gewenst is. Het specifieke
temperament of afmeting/gewicht van uw huisdier kan ongeschikt voor dit Product zijn (zie
alstublieft “Hoe het Systeem Werkt” in deze Bedieningshandleiding). Radio Systems Corporation®
raadt aan dit Product niet te gebruiken indien uw huisdier agressief is en is niet aansprakelijk voor
de geschiktheid van uw huisdier in individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent of dit een goed
idee is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.
Gepast gebruik omvat, zonder beperking, lezen van de volledige Bedieningshandleiding en specifieke
Waarschuwingsverklaringen.
3. Geen onwettelijk of verboden gebruik
Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit systeem voor training van
huisdieren is niet bedoeld om te schaden, verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op
een wijze waarvoor niet bedoeld is kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten.
4. Beperking van aansprakelijkheid
Radio Systems Corporation® zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (i) enige directe, indirecte,
financiële, incidentele, speciale of gevolgschade, of (ii) enige andere schade die voortvloeit uit
of in verband staat met het gebruik of misbruik van dit Product. De koper neemt alle risico’s en
aansprakelijkheden aan die samenhangen met het gebruik van dit product conform aan de wetgeving.
Om twijfel te vermijden zal niets in clausule 4 Radio Systems Corporation®’s aansprakelijkheid voor
het overlijden, persoonlijke verwindingen, fraude of frauduleuze voorstellingen limiteren.
5. Aanpassing van voorwaarden
Radio Systems Corporation® behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en
opmerkingen waaronder dit Product wordt aangeboden, te wijzigen. Indien u werd geinformeerd over
zulke wijzigingen voorafgaand aan het gebruik van dit product zullen deze wijzigingen bindend zijn.
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