Gebruiksaanwijzing Multi Dog Training System Pet900
Connect your transmitter with your receivers
(verbind uw afstandsbediening met de halsband)
Voordat u het systeem kunt gebruiken, dient u de afstandsbedeining aan de halsband te koppelen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plaats de 9v batterij in de afstandsbediening en zorg ervoor dat de polen van de batterij goed worden
geplaatst.
Stel de kanaalknop (draaiknop bovenop) op de halsband die u wilt koppelen.
Plaats de AAA batterijen in de halsband
Als u de tweede batterij plaatst hoort u een pieptoon
Nadat u de pieptoon hoort drukt u onmiddelijk op de rechterknop op de afstandsbediening. U hoort
nog een pieptoon ter bevestiging dat u de koppeling succesvol hebt uitgevoerd.
Als er geen reactie volgt van de halsband, plaats de batterijen opnieuw en voer de kopeling opnieuw
uit.
Het systeem kan tot 3 honden tegelijk trainen. Om meer halsbanden aan 1 afstandsbediening te
koppelen, stelt u de afstandsbediening met de draaiknop bovenop steeds in op een andere stand en
herhaalt u het koppelingsproces.

How to install the batteries in the receiver.
(hoe plaatst u de batterijen in de halsband)
De batterijen worden geplaatst achterin de halsband. Om deze te plaatsen neemt u de band van het kastje af
Kijkt u hiervoor naar de afbeeldingen in de engelse gebruiksaanwijzing.

How to use this sytem
(hoe gebruikt u dit systeem)
Introduction for the transmitter
(uitleg van de afstandsbediening)
Er zijn zeven knoppen op de afstandsbediening.
-

Kanaal knop
Modus knop. Tril / geluid / schok
M1 geheugen knop
M2 geheugen knop
Level knoppen. (hoger en lager)
Actieknop.

Basical operation.
(Standaard bediening)
Om de batterijen in de afstandsbediening te plaatsen, opent u het batterijvak achterop de afstandsbediening.
Plaats de 9V batteirj en zorg ervoor dat de polen goed zitten. De afstandsbediening gaat automatisch aan. Druk
op de MODE-knop om te kiezen of u geluid / tril of schok wilt, en stel de sterkte in met de Lvel knoppen aan de
zijkant van de afstandsbediening.
Let op, de verschillen modes kunnen vrijelijk gecombineerd worden. Stelt u om 1 stand uit te schakelen de
sterkte hiervan in op 0..

Memory Funtions
(geheugen functies)
Druk op M1 om de memorygroep te kiezen. Stel alle standen in zoals u ze wilt hebben Druk daarna op M2 om
het geheugen op te slaan. Er zijn drie geheugens op ieder kanaal

Power saving function for the transmitter and receiver
(energie sparende functie van de afstandsbediening en halsband)
De afstandsbediening gaat automatisch in de standby mode als hij 2 minuten niet wordt gebruikt. Het lcd
scherm schakelt dan uit. Hij schakelt helemaal uit als hij 5 minuten niet wordt gebruikt. In de standby modeus,
druk de MODE-knop om hem op te starten.
Om de afstandsbediening aan te zetten, houdt u de MODE-knop 3 seconden ingedrukt.
De halsband gaat in standbymodus als hij 4 minuten niet wordt gebruikt. Iedere beweging doet de halsband
weer inschakelen.

Mistake Prevention Funtion
(vergissings preventie functie)
Om uw huisdier te beschermen in geval u per ongeluk een knop ingedrukt houdt, werkt een functie nooit
langer dan 10 seconden achtereen. Wilt u de functie langer aanhouden, druk dan de knop opnieuw in.

Notes for Use
(Let op voor gebruik!)
1

Hoe lang de batterijen meegaan is sterk afhankelijk van het gebruik.Daarom is het aan te raden
regelmatig te controleren of de batteirjen nog goed zijn. Dit wordt aangegeven door het lampje in
dehalsband en de batterijindicator op het lcd scherm.

2

3
4
5

De afstand zoals aangegeven op de verpakking is de rechte-lijn afstand op vlak gebied. Iedere
vorm van bebouwing of begroeiing verkort de gebruiksafstand tussen de halsband en de
afstandsbediening.
Dit product is bedoeld om te trainen Alleen door regelmatig te trainen zal uw hond de bevelen en
commando’s gaan begrijpen.
Train sessies kunnen het best niet langer duren dan 15 minuten per keer
Op dit moment is dit het meest effectieve en veiligste trainmiddel voor uw hond. Door de
aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing te volgen kun u de hond effectief trainen zonder hem
kwaad te doen.

Hints for fast results using a Remote trainer.
(tips voor snel resultaat met de trainset)
1.

2.

3.

4.
5.

Laat de hond wennen aan de halsband door hem deze te laten dragen terwijl u hem niet traint of
terwijl hij iets doet dat hij leuk vind Om de hond de afstandsbediening niet met de correctie te laten
asscocieren, doet u er goed aan deze ook mee te nemen als u niet traint.
Tijdens het trainen doet u er goed aan om de hond aan de riem te houden. Op die manier kunt u hem
het snelste trainen. Laat de hond pas los lopen als u hem afdoende getraind heeft te reageren op de
correcties zoals u dat wilt.
Gebruik altijd de laagst mogelijke stand van stimulering. Begin bij het trainen daarom op stand 1 en
voer dit net zo lang, en zeker niet langer, op tot de training het maximale resultaat geeft. Als uw hond
in paniek raakt of gilt, staat de stimulatie te hoog afgesteld.
Gebruik de trainset nooit om agressief of andersoortig bijtgedrag af te leren. Contacteer hiervoor altijd
een proffessionele trainer.
Begin met het trainen van commando’s die de hond al kent in combinatie met de trainset. Laat de
halsband nooit afgaan bij commando’s die de hond nog niet kent.

