Petliner Pet910 Remote training and beepercollar
Brief introduction for remote transmitter
Korte introductie voor de afstandsbediening.
1. Mode-knop. Houdt deze knop 3 seconden ingedrukt om de afstandsbediening aan of uit te
zetten. Druk de knop kort in om de verschillende modes te kiezen. Er zijn 5 verschillende:
a. V is de trilstrand voor de trainhalsband
b. S is de schokstand voor de trainhalsband
c. 8 is de sterktestand voor de tril en schokmodes
d. R is de stand die aangeeft dat de geluidband aanstaat en reactiveert de geluidsstanden
nadat die zijn uitgeschakelt.
e. T is de geluidsmode en daarmee kunt u kiezen uit 9 verschillende tonen uit de
geluidshalsband.
f. L is de locatieknop, en daarmee deactiveert u de geluidsfunctie.
g. De onderste 8 is de geselecteerde geluidstoon.
2. Kanaal-knop. Hiermee kiest u de verschillende kanalen voor de trainhalsband en de
geluidshalsband.
3. Zend-knop. Bevestig de werking en stuur signalen naar de halsbanden.
4. Up/down knop. Stel de verschillende sterktes in voor de tril en schokfunctie.
5. Charging jack. Verbind deze met de oplader.

Brief introduction for training collar.
Korte introductie voor de afstandsbediening.
1. Watervaste trainhalsband. Deze corrigeert het gedrag van de hond door stimulaties. Tril
en/of schok
2. On/off knop. Deze schakelt de trainhalsband aan en uit. Deze wordt ook gebruikt om de
afstandsbediening en de halsband te coderen door deze knop 10 seconden ingedrukt te
houden.
3. Ontvanger indicatie licht. Geeft aan als de halsband aan staat, en geeft ook aan als de accu
bijna leeg is of helemaal volgeladen.
4. Charging jack met afdichting. Deze sluit u aan op de oplader.
Brief introduction for remote beeper
Korte introductie voor de geluidshalsband.
1. Watervaste geluidshalsband. Geeft geluid met een door de gebruiker ingestelde melodie en
frequentie.
2. On/off knop. Schakelt de geluidshalsband aan en uit. Wordt ook gebruikt om de
afstandsbediening en de geluidshalsband aan elkaar te koppelen. Ook kan de
geluidshalsband worden ingeschakelt of uitgeschakeld door de knop 10 seconden ingedrukt
te houden.

3. Ontvanger indicatie licht. Geeft aan als de halsband aan staat, en geeft ook aan als de accu
bijna leeg is of helemaal volgeladen.
4. Charging jack met afdichting. Deze sluit u aan op de oplader.

Charging for your devices
Het opladen van de apparaten.
A. Haal de rubberen afdichtdop die het oplaadpunt beschermt los.
B. Verbind het oplaadpunt met de oplader.
C. Stop de oplader in het stopcontact.
Low battery and charging indications for remote transmitter
Bijna lege accu en oplaadindicaties voor de afstandsbediening.
D. U dient het apparaat op te laden als het teken hiervoor zichtbaar is in het LCD scherm.
E. Sluit de oplader aan. Het rode LED lampje gaat branden en gaat weer uit als de
afstandsbediening is volgeladen.
Low battery and charging indications for training collar and remote beeper.
Bijna lege accu en oplaadindicaties voor de trainhalsband en de geluidshalsband.
F. Als de accu bijna leeg is, gaat het groene lampje eerst 1 keer per seconde knipperen en
daarna 2 keer per seconde.
G. Als de oplader wordt aangesloten, gaat het Led lampje rood branden.
H. Sluit de oplader aan. Het rode LED lampje gaat branden en gaat weer uit als de
afstandsbediening is volgeladen.

How to set the training collar to work with a remote transmitter.
Hoe koppelt u de trainhalsband aan de afstandsbediening?
I.

Druk op de on/off knop om de trainhalsband in te schakelen. Het groen indicatielicht
knippert 2 keer per seconde. Nu staat de trainhalsband in de standby-mode.
J. Schakel de trainhalsband uit. Het groene lichtje gaat uit.
K. Druk op de on/off knop en hou deze drie seconden ingedrukt. Het lichtje van de
trainhalsband gaat aan en blijft 10 seconden branden. U moet kanaal 1 of 2 kiezen door op
de mode knop te drukken en met knop Y te bevestigen. Deze bevestiging moet binnen 10
seconden worden voltooid, anders moet u opnieuw beginnen.
L. Voor een extra trainhalsband, kies een ander kanaal en herhaal bovenstaande.
How to set the remote beeper to work with a remote transmitter.
Hoe koppelt u de geluidshalsband aan de afstandsbediening?

M. Druk op de on/off knop om de geluidshalsband in te schakelen. Het groen indicatielicht
knippert 2 keer per seconde. Nu staat de trainhalsband in de standby-mode.
N. Schakel de geluidshalsband uit. Het groene lichtje gaat uit.
O. Druk op de on/off knop en hou deze drie seconden ingedrukt. Het lichtje van de
geluidshalsband gaat aan en blijft 10 seconden branden. U moet kanaal 1 of 2 kiezen door op
de mode knop te drukken en met knop Y te bevestigen. Deze bevestiging moet binnen 10
seconden worden voltooid, anders moet u opnieuw beginnen.
P. Voor een extra geluidshalsband, kies een ander kanaal en herhaal bovenstaande.

Operation manual between remote transmitter and training collar.
Gebruiksaanwijzing tussen de afstandsbediening en de trainhalsband.
Voordat u de set gebruikt, zorg ervoor dat u de afstandsbediening en de trainhalsband aan
elkaar gekoppeld hebt, en kies het juiste kanaal.
A. Schakel de afstandsbediening en de trainhalsband in.
B. Druk op de mode knop en kies voor V of S, net wat u nodig heeft. Stel deze standen
vervolgens met de up/down knop in van 1 tot 9
C. Druk op de zendknop Y om het signaal naar de halsband te sturen.
Operation manual between remote transmitter and the remote beeper.
Gebruiksaanwijzing tussen de afstandsbediening en de geluidshalsband.
D. Schakel de afstandsbediening en de geluidshalsband in.
E. Druk op de mode knop om R, T of L te kiezen, en druk dan op de zendknop Y om het
signaal naar de geluidshalsband te sturen.
Voor de R stand zijn er 3 mogelijkheden.
1. De stilte modus. De band is stil als de hond beweegt, en piept 2 maal als de hond stil gaat
staan.
2. 5 seconden modus. De geluidshalsband piept iedere 5 seconden als de hond beweegt, en
iedere 2 seconden als de hond stopt.
3. 10 seconden modus. De geluidshalsband piept iedere 10 seconden als de hond beweegt, en
iedere 2 seconden als de hond stopt.
Voor de L stand. De locatie modus schakelt de geludisfuncties van de halsband uit en in deze stand
kunt u met behulp van de zendknop Y de halsband laten piepen zodat u weet waar de hond is.
Voor de T stand. The toon modus kan in 9 verschillende toontjes worden ingesteld.

U kunt de melodie van de geluidshalsband op ieder moment wijzigen. Druk hiervoor op de modeknop en wijzig naar tone-mode. Gebruik de up/down knoppen om de gewenste melodie uit te
kiezen. Als u de juiste melodie hebt gevonden, kies dan op de zendknop Y om het
bevestigingssignaal naar de geluidshalsband te sturen.

Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Melodie
1 pieptoon
Fluit
Vogel
3 pieptonen
Krekel
Spreeuw
Havik 1
Havik 2
arend

