Bark Terminator - III
Gebruiksaanwijzing.
Hoe werkt het:
The Terminator II geeft eerst een waarschuwingssignaal geolgd door een toenemnd toonvolume en schoksterkte zolang hij
door blijft blaffen. Zodra uw hond 30 seocnden stil is, schakelt de Terminator III de tonen en schokken weer uit. Op deze
manier hoeft uw hond slechts een aantal malen de rvaring te hebben van de harde tonen en de hoge schokken voordat hij
leert dat de lage volume tonen een voorbode zijn van hard geluid en schokken. Met dit systeem is de correctie niet alleen
diervriendelijker, het is ook effectiever om de nare gewoonnte van aanhoudend blaffen te doorbreken dan andere
conventionele blafbanden.
Features:
diervriendelijk door gebruik van geluidstonen alleen gevolgd door schokken als
het blaffen aanhoudt.
Verhoogt automatisch het niveau van de tonen en de shcokken als het blaffen
aanhoudt.
Maakt gebruik van een microprocessor
Werkt op een 6 volt batterij
Blafherkenning voorkomt de meeste valse correcties
Klein en lichtgewicht
Het hoogste schokniveau bedraagt 13 volt
Te gebruiken voor honden vanaf 4 kilo.
Automatische energie besparende modus.
Gebruiksinstructies:
Het gebruik van de Bark Terminator III is bijna volledig automatisch. U hoeft niets af te stellen. U installeert een 6 Volt
batterij (4LR44), u verstelt de band op de juiste maat voor uw hond zijn nek en de blafband doet de rest.
Hoe begint u?:
Voordat u de Bark terminator II omdoet, zijn er een aantal zaken die u moet weten. de Bark Terminator III gebruikt een
microfoon om het geblaf van uw hond te bespeuren. De microfoon bevind zich midden op het kastje onder de riem. Op die
manier bespeurt hij het snelst het geblaf van uw hond. De schokken worden gegeven door de metalen staafjes. U ziet ook
een klein gaatje aan de zijkant van het kastje. Dit is de luidspreker voor de geluidstonen.
Kopen/vervangen van de batterij:
De bark temrinator II werk op een 6V batterij (4LR44) Deze kunt u verkrijgen in onze webwinkel op www.altijdminder.nl.
Om bij het batterijcompartiment te komen, duwt u op de ribbels van het klepje onder halsband en duwt het klepje open.
Plaats de nieuwe batterij en laat daarbij op dat de _pool tegen het veertje wordt aangeplaatst. Plaats het batterijklepje
terug. Bij normaal gebruik gaan de batterijen 3 tot 4 maanden mee, Vervang de batterij als de tonen aanmerkelijk zachter
worden of zelfs wegblijven.
De band omdoen bij de hond:
Plaats het kastje op de hond zijn nek en stel band in op de juiste maat. Het kastje moet onderaan de nek van de hond
worden geplaatst. Zorg ervoor dat de pennetjes in contact staan met de huid van uw hond. Mocht dit door de haarstructuur
niet mogelijk zijn, Scheer dan een klein stukje van de vacht weg. Als de pennetjes geen goed contact met de huid maken,
gaat een flink deel van het effect verloren..
Let op:
-Het apparaat is gemaakt van plastic en electronische onderdelenen zijn niet verteerbaar.
-Alhoewel de microprocessor is gemaakt om het blafgeluid van uw hond te herkennen, is het nooit uit te sluiten dat de
Bark terminator III soms reageert op omgevingsgeluiden. Dit is normaal, maar zal niet zo vaak gebeuren dat het uw hond
in de war brengt. Als de band wordt geactiveerd door overmatig krabben,
kopschudden of op de grond rollen, kan het
zijn dat uw hond last heeft van
vlooien, of oormijten. Laat in dat geval uw hond nakijken door de dierenarts;.
-de Bark terminator II is ontworpen om spatwater bestendig te zijn. maar hij is niet volledig waterdicht. Het is prima om de
hond de band te laten dragen in de regen, maar u moet hem wel afdoen bij het in bad doen of zwemmen. Als deband en
het kastje nat zijn geworden, haal dan de batterij eruit en laat het kastje een aantal dagen drogen.

