Rechargeable and waterproof petainer
1. Antenne
2. LED lampje
3. Rood LED lampje
4. LCD scherm
5. Omhoog/omlaag toets
6. LED lampje toets
7. Kanaal toets
8. Begin toets
9. Menu toets
10. Oplaadaansluiting
Features (toepassingen)
1. 100 niveaus van vibratie.
2. 100 niveaus van statische schok.
3. Deze niveaus kunnen aangepast worden door de omhoog/omlaag toets.
4. Een geluid toets activeert het geluid op de Collar Receiver (halsband ontvanger).
5. Dit systeem kan worden gebruikt voor 1 of 2 ontvangers.
POWER SAVING (energiebesparing)
6. De Collar Receiver zal UITSCHAKELEN mocht het niet gebruikt worden gedurende tenminste 4 minuten.
7. Beweging zal de Collar Receiver activeren in de STAND BY modus.
8. De zender zal STAND BY gaan mocht er gedurende 20 sec niets gebeuren en zal UITSCHAKELEN na 2 minuten.
Prepare the remote transmitter (klaarmaken van de zender)
Opladen van de zender
1. Sluit de oplader aan op de zender.
2. Doe de oplader in het stopcontact.
3. Het rode lichtje op de zender zal gaan branden.
4. Laadt de zender tenminste 6 (ZES) uur op voor het eerste gebruik.
5. Nadat de zender volledig opgeladen is, zal het rode lampje automatisch uit gaan.
Batterij vervangen: het symbool zal tevoorschijn komen rechts onder in het LCD scherm.
How to use the transmitter( hoe gebruikt u de zender)
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1. Om de zender AAN of UIT te zetten, houdt gedurende 5 seconde de ‘MODE’ toets ingedrukt.
2. Door de ‘MODE’ toets in te drukken, veranderd u de modus. U zult de figuurtjes op het LCD scherm zien veranderen.
3. Om het niveau van vibratie of schok aan te passen, drukt u de omhoog/omlaag toets in. Deze toets bevindt zich aan de
rechter zijkant van de zender.
4. Kies verschillende kanalen voor 1 of 2 ontvangers.
5. De zender zal automatisch in STAND BY modus gaan als er gedurende 20 sec niets mee wordt gedaan. De zender schakelt uit
na 2 minuten zonder activiteit.
6. In de STAND BY modus, kunt u elke toets indrukken (BEHALVE de LED lampje toets) voor activatie.
Prepare the Collar Receiver (klaarmaken van de Collar Receiver)
Opladen van de Collar Receiver
1. Sluit de oplader aan op de zender.
2. Doe de oplader in het stopcontact.
3. Het rode lichtje op de zender zal gaan branden.
4. Laadt de zender tenminste 6 (ZES) uur op voor het eerste gebruik.
5. Nadat de zender volledig opgeladen is, zal het rode lampje automatisch uit gaan.
6. Nadat de Collar Receiver volledig is opgeladen, plaats het rubber terug op de juiste plaats.
Batterij vervangen: de Collar Receiver zal gedurende 2 minuten blijven piepen, dit is een teken dat de batterij leeg raakt en
opgeladen moet worden.
Connect the transmitter with the Collar Receiver (Koppel de zender aan de Collar Receiver)
1. Zet de zender aan en kies 1 of 2 kanalen om te coderen.
2. Til het rubber klepje boven het reset knopje omhoog.
3. Druk het reset knopje in met een pen of paperclip.
4. Na een piep gehoord te hebben, druk u het LAUNCH knopje in op de zender.
5. De Collar Receiver zal piepen, de zender en Collar Receiver zijn nu aan elkaar gekoppeld.
6. Na het voltooien van de bovenstaande stappen, plaats het rubber klepje terug.
Belangrijk: De Collar Receiver is waterresistent geproduceerd. Het rubberen bescherm hoesje moet daarom juist geplaats zijn. Het
kan moeilijk zijn het rubber terug te plaatsen als u dit nog niet eerder hebt gedaan. Om u te helpen kunt u eerst het schroefje eruit
halen. Op deze manier kunt u het rubber op de goede plaats terug plaatsen.
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How to check the static is working (hoe controleert u of de statische schok werkt)
- Gebruik het test LED lampje, bijgeleverd
- Maak het lampje vast aan de metalen sondes. Selecteer STATIC MODE. U kan het symbooltje op het LCD scherm zien. Druk
vervolgens de LAUNCH toets in. Het LED lampje zal knipperen.
- Selecteer een laag nummer op het LCD scherm. U kunt uw vingers op de metalen sondes plaatsen en op de LAUNCH toets
drukken.
Notes for use (aanwijzingen voor gebruik)
1. De levensduur van de batterij varieert naar hoe vaak u het product zal gebruiken. Om deze reden is het belangrijk dat u de
batterij regelmatig checkt door te luisteren of de Collar Receiver piept en door te kijken of het indicator figuurtje op het LCD
scherm zichtbaar is.
2. De geldige afstand voor de remote control is een rechte lijn afstand tussen de zender en de Collar Receiver, zonder enige
obstakels daartussen. De werkelijke afstand kan variëren, mochten er signalen zijn die interfereren met het signaal van de
zender.
3. Dit product is voor huisdiertraining. Alleen met training kan het huisdier de intenties van het baasje begrijpen. Goed resultaat
kan dus alleen bereikt worden door een periode van training.
4. De train sessies moeten kort en positief gehouden worden, 10 tot 15 minuten per keer.
5. Momenteel is dit product het meest efficiënte en veiligste manier om uw huisdier te trainen. Naar aanleiding van de juiste
operationele instructies, kunt u uw huisdier effectief trainen zonder dat men kwaad doet.
Improvement for the receiver (verbetering voor de ontvanger)
Om dit product te verbeteren, kan het reset knopje functioneren op de volgende manier:
1. Om de ontvanger aan te zetten, drukt u het reset knopje met een pen of paperclip in. Het groene lampje zal aangaan en het
apparaat is in werkmodus.
2. Om de ontvanger uit te zetten, drukt u het reset knopje met een pen of paperclip in en houdt u dit vast voor 3 seconden. Het
groene lampje gaat uit.
3. Nadat de ontvanger aan is gezet, is de ontvanger in werkmodus en kunt u de zender en ontvanger coderen binnen 20
seconden.
4. Mocht u in werkmodus de ontvanger opnieuw coderen, dan drukt u met een pen of paperclip het reset knopje in. Er klinkt
een piep, zodat de ontvanger weer opnieuw gecodeerd kan worden.
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