Direction for use water resistant bark stop collar
Gebruiksaanwijzing voor de water afstotende anti-blafhalsband
Waarschuwing!
Demonteren van de onderdelen binnen dit product kan leiden tot blootstelling aan lood. Hiervan is bekend dat het kan leiden tot kanker,
geboorteafwijkingen en andere reproductieve schade.
Parts diagram
Adjustable collar: Verstelbare halsband
Bark stop unit: Anti- blaf unit
Led indicator: led indicator
Control panel: bedieningspaneel
Battery compartment screw: batterijhouder schroefje
Collar brace: halsband riem
Operation
Placing collar on dog (het plaatsen van de band):
Maak de halsband vast op de juiste grootte door hem over uw honds hoofd te schuiven, of door het clipje te gebruiken. (afbeelding A)
Control Panel (het bedieningspaneel) (afbeelding B)
ON/OFF (aan/uit): de aan/uit schakelaar van dit product
HIGH (hoog): Deze instelling zorgt ervoor dat bij een zachtere blaf de unit wordt geactiveerd.
LOW (laag): Deze instelling zorgt ervoor dat er bij een meer agressieve blaf de unit wordt geactiveerd.
AUDIBLE (hoorbaar): Bij deze instelling zal iedereen horen als de unit wordt geactiveerd. Deze instelling wordt aanbevolen voor het testen van de
halsband.
Note: Houd de unit niet bij de oren wanneer er wordt getest, maar sta op een veilige afstand.
ULTRASONIC (ultrasonisch): Bij deze instelling zal alleen de hond horen als de unit wordt geactiveerd. Deze instelling wordt aanbevolen voor
dagelijks gebruik. De unit piept zodat men weet dat de unit is geactiveerd.
Replacing the battery (Vervanging van de batterij) (afbeelding D)
De batterijen houder zit op de achterkant van de unit. Draai de schroef een kwartslag tegen de klok in en neem de batterijen eruit. Vervang ze door
twee nieuwe AG10 batterijen, waarbij de positieve kant naar buiten wijst.
Led indicator (afbeelding E)
De led indicator zit aan de voorkant van de unit. De rode led indicator zal branden als de unit is geactiveerd. Zo weet u of de unit werkt, ook in de
ultrasonische stand.
Save these instructions
Warning
Dit product alleen gebruiken zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing
Altijd de batterijen uit het product halen voordat u het product schoonmaakt
Om de buitenkant van het product schoon te maken, maakt u gebruik van een milde zeep of afwasmachine zeep met water
Als het product beschadigd is, GEBRUIK HET PRODUCT NIET
Het product alleen gebruiken zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing
Het product NIET gebruiken in omgeving van ontvlambare stoffen en ontvlambare producten
De garantie vervalt op het moment dat u probeert het product te openen
NOOIT het product aanraken met natte handen
Stop geen objecten in het product. Houd het product vrij van haar, modder, etc.
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geachte klant,
Bedankt en gefeliciteerd met uw aankoop van de anti-blafhalsband. De hoge kwaliteit van dit product is zeker gesteld door het product te
testen voordat u het product aankoopt.
Deze halsband is een erg handig apparaatje. Het zorgt ervoor dat uw hond minder of helemaal stopt met blaffen. Om er voor te zorgen dat u dit
product beter begrijpt zullen wij hieronder een uitgebreidere uitleg geven van dit product.
Als u voor het eerst de halsband aan zet, zal het een toon laten horen zodat u weet dat het aan staat en het klaar is om op de hond geplaats te
worden. Om er zeker van te zijn dat de halsband enig geluid oppikt, draait u de halsband om en treft u 2 zilvergrijze stickers aan. Deze stickers
beschermen de sensor af. Om te testen of de sensor werkt, simuleert u een blaf bij de kleinste sticker in de buurt. Zorg dat u de halsband aanraakt,
anders wordt de stimulans moeilijk doorgegeven. Als de halsband niet reageert, selecteert u de HIGH knop, de halsband is dan in staat om hogere
vibraties op te vangen.
De halsband wordt geplaatst op de adams appel van uw hond.
De halsband is zo samengesteld dat het vibratie opvangt, niet geluid. Plaats de halsband stevig om de hals van de hond.
De halsband heeft een AUDIBLE en ULTRASONIC setting. Het product zal in beide gevallen een toon laten horen aan de hond, maar als u de
AUDIBLE setting selecteert, zal de halsband geen hoge toon aan de hond afgeven. De halsband doet dan niets voor de hond. In de ULTRASONIC
setting wordt er ook een toon gehoord door de hond, maar dit keer wordt er ook een hoge toon afgegeven. Op deze manier krijgt de hond een hoge
toon te horen en weet het baasje dat de halsband is geactiveerd door de blaf. De hoge toon is niet hoorbaar voor mensen.
Mocht de halsband goed werken en een hoge toon afgeven, maar de hond reageert niet, dan zal de hond meer tijd nodig hebben om aan de
training te wennen.
Op het moment dat de batterijen vervangen worden, zorg er dan voor dat de batterij goed geplaats is. Mocht dit niet het geval zijn, dan resulteert dit
in het niet goed werken van de halsband.
Met vriendelijke groet
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