Hondentrainer voor 1 hond met afstandsbediening.
Het koppelen van de zender en de ontvanger:
1.
2.

3.
4.
5.

Doe de zender aan door middel van de knop aan de rechterzijkant;
Plaats de batterijen in de ontvanger. De led in de ontvanger begint te knipperen. Druk op de
vibratieknop of de schokknop direct hierna. De led stopt met knipperen en gaat branden ten
teken dat de zender en ontvanger gekoppeld zijn;
Als de led stopt met knipperen voor u de vibratie of schokknop heeft ingedrukt, haal dan de
batterijen eruit, wacht 10 seconden en probeer stap 2 opnieuw.
Druk de batterijkap stevig op de ontvanger;
Bevestig de ontvanger aan de halsband.

Het controleren van de schokfunctie:
6.
7.

8.

De electrische schok die de ontvanger afgeeft is niet zichtbaar. Er zijn 2 manieren om de
schokfunctie te testen.
1 Druk de poten van het testlichtje tegen beide polen van de ontvanger en druk op de schokknop
van de zender. Als de lamp gaat branden werkt de schokfunctie goed. Haal na de test het lampje er
weer af voordat u de band bevestigd bij de hond.
2 Gebruik uw vinger. Zet uw vingers op beide polen in de ontvanger, en druk op de schokknop
van de zender . U voelt de schok.

Eigenschappen:
9.

10.
11.

12.
13.
14.

De sterke statische impuls dringt door tot in de haren van de hond en door kleren van 6mm dik. Het
is onnodig om de polen de huid van de hond te laten raken. Daarom is het ook zeer veilig voor de
hond.
De statische impuls zal snel het ongewenste gedrag van de hond corrigeren.
De vibratiestand die als waarschuwing wordt gebruiktzal de hond leren de vibraties te associeren
met de statische impuls. Daarom zal na verloop van tijd de schok kunnen worden vervangen door
de vibratiefunctie voor het corrigeren.
Zowel de statische impuls als de vibratiefunctie stoppen automatisch om te voorkomen dat de hond
doorlopend wordt gestraft.
De halsband zal als hij niet wordt geactiveerd worden uitgeschakeld om de batterijen te sparen.
De ontvanger is spatwaterdicht maar moet tijdens regen niet worden geactiveerd.

Specificaties van de ontvanger:
15.
16.
17.
18.
19.

Lengte 66mm, hoogte 36mm, breedte 38mm
Gewicht: 56 gram
Halsbandlengte is instelbaar van 20 tot 50 cm
Batterij: 2x1.5V AAA batterij
Waterdicht en schokbestendig

Specificaties van de zender:
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lengte 45mm, hoogte 123mm, breedte 27mm
Gewicht: 97 gram inclusief batterij
Batterij: 1x 9v batterij
Led signaal licht en verlichting
Geluidsfunctie om de aandacht te trekken
Waterdicht

Gebruiksaanwijzing van de op afstand bedienbare trainingsband.
Gebruiksaanwijzing:
1
2

3
4
5

Open de sluiting van de halsband en bevestig deze bij uw hond. Stel af hoe strak de band moet
zitten, u moet er een vinger tussen kunnen doen.
De meeste dieren voelen zich onplezierig als ze voor het eerste de band omhebben. Wacht als u de
mogelijkheid heeft nog een tijdje met het gebruiken van deze functie tot de hond aan de halsband is
gewend. De tril functie is alleen bestemd om de hond te waarschuwen bij slecht gedrag, en mag
nooit voor de “lol “gebruikt worden.
U kunt de zwakkere vibratietoets gebruiken om in stilte uw hond te roepen of op lange afstand. U
kunt dat ook doen met de geluidsfunctie.
Als u de band niet gebruikt, neem dan de band af bij de hond en bewaar ze op een trillingsvrije plek
om de levensduur van de batterijen te verlengen.
Als u de band langere tijd niet gebruikt, haal dan de batterijen uit zowel de ontvanger als de zender.

Batterijen wisselen:
1
2

Ontvanger: haal de kap van de ontvanger en verwissel de batterijen. Let goed op dat u de plus en
minpolen goed plaatst.
Afstandsbediening: haal het kapje van het batterijenvak los door in de richting van de pijl te
drukken, verwissel de batterijen en herplaats de batterijkap.

Let op:
1
2
3
4
5

6
7
8

Als de halsband voor heteerst is omgedaan moeten de meeste dieren nog wennen. Gebruik daarom
de eerste keer niet direct de schok of trilfunctie.
Als de zender is geactiveerd blijft hij in de standbystand. Als u het systeem niet gebruik, denk er
dan aan de zender uit te schakelen.
De signalen van de zender gaan dwars door barrieres heen, u hoeft de antenne dan ook niet op de
ontvanger te richten.
Bij een barriere en storingsvrij gebied kan de zender tot een afstand van 250 meter functioneren.
Het geluid in de ontvanger kan worden gebruikt om de hond op te voeden. Door in verschillende
ritmes op de knop op de zender te drukken, kan de hond zelfs verschillende dingen worden
aangeleerd met verschillende toonritmes.
De vibratiefunctie wordt gebruikt om ongewenst gedrag van de hond aan te passen.gebnruik deze
functie nooit langer dan 30 seconden om de ontvanger niet te beschadigen.
Dit systeem is op dit moment een van de meest diervriendelijke effectieve opvoedsystemen. Als het
systeem goed wordt gebruikt, kan de hond hiermee goed worden opgevoed.
De ontvanger is damp en spatwaterdicht. Mocht de band toch in het water geraken, verwijder eerst
de batterijen en droog de ontvanger goed aleer hem opnieuw te gebruiken.

