
Please read this entire guide before beginning

Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer

Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint

Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar

Si prega di leggere attentamente la guida all’uso prima di utilizzare il collare

Bitte lesen Sie die ganze Gebrauchsanleitung  vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch

Operating and Training Guide

Manuel d’utilisation et de dressage

Gebruiksaanwijzing en trainingshandleiding

Manual de funcionamiento y de adiestramiento

Manuale di funzionamento e di addestramento

Gebrauchsanweisung und Trainingsanleitung

PIG20-11041

Little Dog Deluxe 
In-Ground Fence™

Clôture anti-fugue de luxe 
In-Ground Fence™ avec fi l 
pour petits chiens

Deluxe omheiningssysteem met 
draad voor kleine honden, 
In-Ground Fence™

Limitador de zona deluxe 
In-Ground Fence™ con cable 
para perros pequeños

Sistema antifuga deluxe 
In-Ground Fence™ con fi lo 
per cani di taglia piccola

Luxus-unterirdisches 
Rückhaltesystem mit Draht für 
kleine Hunde In-Ground Fence™
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en symbolen

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te wijzen op 
mogelijke risico’s van persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten op die volgen op dit 
symbool om mogelijk letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden 
wordt, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

VOORZICHTIG in combinatie met het symbool voor veiligheidsalarm geeft een risicovolle 
situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot licht of matig letsel.

VOORZICHTIG zonder de combinatie met het symbool voor veiligheidsalarm geeft een risicovolle 
situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot letsel bij uw huisdier.

AANWIJZING wordt gebruikt om te wijzen op zaken die niet gerelateerd zijn aan 
persoonlijk letsel.

• Niet voor gebruik met agressieve honden. Gebruik dit product niet wanneer uw hond 
agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden 
kunnen ernstig letsel veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor 
uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.

• Op ondergrondse kabels kan een hoge spanning staan. Laat alle ondergrondse kabels 
markeren voordat u gaat graven om de draad te plaatsen. In de meeste regio's is dit een 
gratis dienst.

• Installeer, verbind of verwijder uw systeem niet tijdens een onweer met bliksem. Als 
het onweer zo dichtbij is dat u donder hoort, is het dichtbij genoeg om gevaarlijke 
overspanningen te veroorzaken.

• Volg alle veiligheidsaanwijzingen op van uw elektrische gereedschap. Draag altijd 
een veiligheidsbril.

• Gevaar van elektrische schok. Gebruik de omheiningszender alleen binnen in een 
droge locatie.

• Probeer NIET in de batterij te prikken of de batterij te openen. Lever gebruikte batterijen in bij 
een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

• Gevaar voor letsel. Draad boven de grond kan een struikelgevaar vormen. Let op waar u 
de draden plaatst. 

• Dit systeem is GEEN vaste afbakening. Het systeem is ontworpen om als afschrikmiddel 
te dienen om huisdieren er door middel van statische Stimulans aan te herinneren dat zij 
binnen de gestelde grenzen moeten blijven. Het is belangrijk dat u regelmatig met uw 
huisdier traint om de boodschap te versterken. Aangezien het tolerantieniveau voor statische 
Stimulans verschilt per dier, kan Radio Systems Corporation NIET garanderen dat het 
systeem in alle gevallen uw huisdier binnen de gestelde grens houdt. Niet alle huisdieren 
kan geleerd worden dat ze de afbakening niet mogen overschrijden! Als u redenen heeft 
om aan te nemen dat uw huisdier een gevaar voor anderen of zichzelf is als hij de grens 
overschrijdt, mag u NIET uitsluitend op dit systeem vertrouwen om uw huisdier in te sluiten. 
Radio Systems Corporation is NIET aansprakelijk voor schade aan bezittingen, kosten of 
vervolgschade die ontstaan doordat een dier de grens overschrijdt.
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• Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Een juiste pasvorm van de 
halsband is belangrijk.  Wanneer een halsband te lang gedragen wordt, of wanneer deze te 
strak om de nek van het huisdier zit, kan dit beschadiging van de huid veroorzaken. Dit wordt 
bedzweer genoemd; een andere naam is doorligwond, decubitus of druknecrose. 

• Doe uw hond de halsband nooit langer dan 12 uur per dag om.

• Positioneer de halsband, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur anders om de nek van het huisdier.

• Controleer of de halsband past om overmatige druk te voorkomen; volg de instructies in 
deze handleiding.

• Bevestig nooit een riem aan de elektronische halsband; dit veroorzaakt overmatige druk op 
de contactpunten.

• Bij gebruik van een tweede halsband voor een riem mag geen druk op de elektronische 
halsband uitgeoefend worden.

• Was het deel rond de nek van de hond en de contactpunten van de halsband wekelijks met een 
vochtige doek.

• Onderzoek het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes.

• Als u uitslag of wondjes ziet, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid genezen is.

• Ga naar de dierenarts als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt.

Bezoek onze website voor meer informatie over doorligwonden en druknecrose.

Deze stappen helpen uw huisdier zich veilig en comfortabel te laten voelen. Miljoenen huisdieren 
ondervinden geen problemen bij het dragen van roestvrijstalen contactpunten. Sommige dieren 
zijn gevoelig voor de druk van de contactpunten. Het kan zijn dat uw huisdier de halsband 
na enige tijd goed verdraagt. Als dit het geval is, kunt u deze voorzorgen wat minder streng 
toepassen. Het is belangrijk dat u het contactgebied dagelijks blijft controleren. Als u roodheid of 
wondjes ziet, staak dan het gebruik tot de huid volledig genezen is.

• Het kan nodig zijn de vacht in het gebied van de contactpunten bij te knippen. Scheer de nek van 
de hond nooit; dit kan uitslag of infectie veroorzaken.

• De halsband mag niet strakker gemaakt worden dan nodig voor een goed contact. Bij een 
halsband die te strak zit, is het risico op druknecrose in het contactgebied groter.

• De juiste training van uw huisdier is van essentieel belang voor het welslagen van de Deluxe 
omheiningssysteem met draad voor kleine honden, In-Ground Fence™. Tijdens de eerste 2 weken 
van de training mag uw hond het trainingsapparaat uitsluitend onder 
toezicht dragen.

• Om een onbedoelde Stimulans te voorkomen:

- Uw hond mag de ontvangerhalsband niet om hebben als het systeem getest wordt. 

- Verwijder de ontvangerhalsband voordat u wijzigingen in het systeem aanbrengt. 

- Test na elke wijziging altijd eerst de grenslocatie en -breedte voordat u uw huisdier de 
ontvangerhalsband omdoet. 

• Gebruik indien mogelijk geen wandcontactdoos met aardlekschakelaar (RCD, residual current 
device) of verliesstroomautomaat (GFCI, ground fault circuit interrupter). Het omheiningsysteem 
werkt daarmee wel correct, maar sporadisch kan blikseminslag in de nabije omgeving ervoor 
zorgen dat de RCD of GFCI de stroom uitschakelt. Zonder stroom bestaat de kans dat uw huisdier 
ontsnapt. U moet de RCD of GFCI terugschakelen om het systeem weer van stroom te voorzien.

• Zorg dat u de isolatie van de lusdraad tijdens de installatie niet beschadigt, door schade kunnen 
er gebieden met zwak signaal ontstaan en kan de lus vroegtijdig defect raken (draadbreuk).

• Let bij het maaien of bijknippen van uw gazon op dat u niet de draad doorsnijdt.

• Zorg voor extra bescherming als de omheiningszender lange tijd niet gebruikt wordt of als er 
onweer op komst is door de grensdraden los te koppelen en de stroomadaptor uit het stopcontact 
te halen. Zo kan de zender niet beschadigd raken door overspanning.
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Bedankt dat u voor PetSafe® heeft gekozen. U en uw huisdier verdienen vriendschap met onvergetelijke 
momenten en wederzijds begrip. Met onze producten en trainingsmiddelen bevorderen we een 
levensstijl van bescherming, leren en liefde; van essentieel belang om unieke herinneringen te creëren. 
Als u vragen hebt, neem dan contact op met onze klantendienst. Voor een lijst van 
telefoonnummers van de klantendienst bezoekt u onze website: www.petsafe.net.

Om volop van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren 
via www.petsafe.net. Door deze registratie, samen met het bewaren van uw aankoopbewijs, kunt u van 
de volledige garantie genieten en kunnen we u, wanneer u het nodig acht contact op te nemen met de 
klantendienst, sneller helpen. Belangrijk: PetSafe® zal uw waardevolle informatie nooit aan derden geven of 
verkopen. De volledige informatie over de garantie is beschikbaar op www.petsafe.net.
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Onderdelen

Ander materiaal dat u mogelijk nodig heeft
• Extra grensdraad en vlaggetjes (PRFA-500)
• Meetlint
• Kleine kruiskopschroevendraaier
• Boormachine en bevestigingsgereedschap
• Schop of graskantsnijder
• Nijptang
• Draadstriptang
• Schaar
• Extra lasdoppen
• Aardstaaf en -klem
• Waterbestendig middel (bijv. siliconenkit)
• PVC-pijp of waterslang
• Cirkelzaag met zaagblad voor metselwerk
• Nietpistool
• Niet-metalen halsband en riem
• Aansteker

Grensvlaggetjes - 50

Grensdraad - 150 m

Lasdoppen

Stroomadaptor

Omheiningszender

Ontvangerhalsband

Gebruiksaanwijzing
en trainingsgids

Testlampje

Bevestigingsbeugel

Batterij 
(PetSafe® RFA-188)

Met gel gevulde
capsules
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Zo werkt het systeem
Een radiosignaal gaat van de omheiningszender door een ingegraven draad om zo de grenzen te markeren die u voor uw 
hond wilt stellen. Uw hond draagt een ontvangerhalsband die het signaal bij de grens detecteert. Als uw hond de grens nadert, 
zendt de ontvanger een waarschuwingstoon uit. Als de hond nog verder gaat, krijgt hij een veilige maar afschrikwekkende 
statische Stimulans. De Stimulans is onschadelijk maar zorgt wel dat uw hond in het ingesloten gebied blijft dat u bepaald heeft. 
Grensvlaggetjes vormen een tijdelijk visueel hulpmiddel voor uw huisdier, u kunt ze na de training verwijderen. Er is bewezen 
dat deze Deluxe omheiningssysteem met draad voor kleine honden, In-Ground Fence™ veilig, comfortabel en effectief is voor 
honden van meer dan 2,3 kg met een nekmaat van 15 cm tot 40 cm.

Definities
Omheiningszender: het apparaat dat het radiosignaal door de grensdraad stuurt.

Toegelaten zone voor het huisdier: het gebied binnen de waarschuwingszone waar uw huisdier vrij kan bewegen.

Waarschuwingszone: de buitenrand van de toegelaten zone voor het huisdier waar de ontvangerhalsband van uw huisdier 
begin te piepen om hem te waarschuwen niet de statische correctiezone binnen te gaan.

Statische correctiezone: de zone voorbij de waarschuwingszone, waar de ontvangerhalsband van uw huisdier hem een 
statische Stimulans geeft om hem aan te sporen terug te gaan naar de toegelaten zone.

Grensbreedte: de combinatie van de waarschuwingszone en de statische correctiezone.

Halsbandontvanger: het apparaat dat het radiosignaal van de grensdraad ontvangt.

Knopje van het stimulatieniveau: de knop voor aanpassen van het niveau van de statische Stimulans die uw huisdier in 
de statische correctiezone ontvangt.

Indicatorlampje ontvanger: het lampje dat het Stimulansniveau aangeeft waarop de ontvangerhalsband ingesteld is. Dit 
lampje dient ook als indicator voor een bijna lege batterij.

Contactpunten: de contacten via welke de ontvangerhalsband de veilige statische Stimulans afgeeft als uw huisdier in de 
statische correctiezone komt.

Stroomaansluiting: waar de stroomadaptor in de omheiningszender gestoken wordt. De omheiningszender krijgt stroom via 
een standaard stopcontact.

Grenscontroleschakelaar: de schakelaar voor aanpassing aan de gebruikte lengte grensdraad.

Aarddraadaansluiting: de aansluiting voor de aarddraad op de omheiningszender.

Grensdraadaansluitingen: de aansluitingen voor de grensdraden op de omheiningszender om een ononderbroken lus te vormen.

Lusindicatorlampje: het lampje dat aangeeft dat de grensdraad een ononderbroken lus vormt, zodat een signaal 
doorgegeven kan worden.

Grensbreedteafstelling: de knop waarmee de breedte van de waarschuwings- en statische correctiezone ingesteld kan worden. 
Aanwijzing: door de instelling van deze knop te veranderen, verandert niet het niveau van de statische Stimulans op 
de ontvangerhalsband.

correctiezone
Statische

correctiezone
Statische

Omheining
Zender

Waarschuwings-
zone

Waar-
schuwings-

zone

Grens-
Breedte

De toegelaten
zone voor

het huisdier

Contactpunten

Batterij-
module

Stimulansniveauknop

Indicator-
lampje
ontvanger

(bovenkant)

(onderkant)

Ontvangerhalsband
Grenscontroleschakelaar

Aardings-
aansluiting

Grensdraad
aansluitingen

Lusverklikkerlampje

Stroomverklikkerlampje

Stroom-
aansluiting

Grensbreedte
Controle

Omheiningszender
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GEBRUIKSAANWIJZING

STAP 1
De omheiningszender plaatsen
Plaats de omheiningszender:

• in een droge, goed geventileerde, beschermde ruimte (1A, 1B),

• in een ruimte waar de temperatuur niet onder vriespunt komt (bijv. garage, kelder, schuurtje, kast),

• bevestigd aan een stilstaand oppervlak met behulp van  bevestigingsgereedschap, daartoe is een installatieschema achter in 
deze gids bijgevoegd,

• ten minste 1 m verwijderd van grote metalen voorwerpen of apparaten, omdat deze de signaalconsistentie kunnen 
verstoren (1C).

Om de omheiningszender te monteren, schroeft u de bevestigingsbeugel op een stilstaand oppervlak zoals een muur en schuiftu 
de omheiningszender op de beugel. Als de omheiningszender gemonteerd is, moet de grensdraad naar buiten gevoerd 
worden. Dit kan via een raam of u kunt een gat in de muur boren. Controleer of er geen leidingen door de muur lopen waar u 
wilt boren. Zorg dat de grensdraad niet afgesneden of -geknepen wordt door een raam, deur of garagedeur, dit zou de draad 
op den duur kunnen beschadigen.

Om brand en elektrische gevaren te vermijden, plaatst u de omheiningszender in een gebouw dat voldoet aan de landelijke en 
gemeentelijke richtlijnen voor elektrische apparaten.

1A 1B
1 m

1C

STAP 2
De systeemindeling bepalen 
Basistips voor het ontwerp

Op ondergrondse kabels kan een hoge spanning staan. Laat alle ondergrondse kabels markeren 
voordat u gaat graven om de draad te plaatsen. In de meeste regio's is dit een gratis dienst. 
Vermijd deze kabels bij het graven.

Zie stap 3, Positioneren van de grensdraad, voor informatie over hoe deze ondergrondse kabels de werking van uw systeem 
kunnen beïnvloeden.

• De grensdraad MOET beginnen bij de omheiningszender en in een ononderbroken lus terugkomen (2A).

• Als twee stukken draad verdraaid raken, wordt het signaal tenietgedaan en kan uw huisdier dat gebied veilig passeren. Het 
signaal wordt niet tenietgedaan door plastic of metalen pijpen. Draai de grensdraad 30 maal per meter (10 maal per voet) om 
het signaal teniet te doen (2A).

• Ontwerp een indeling die bij uw huis en perceel past. In dit hoofdstuk worden voorbeeldindelingen gegeven en achterin deze 
gids vindt u een raster voor het ontwerpen van uw eigen indeling.

• Gebruik altijd geleidelijke bochten met een minimale straal van 1 m om een consistentere grens te vormen (2B). Gebruik geen 
scherpe bochten, deze veroorzaken gaten in uw grens.
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• Om uw huisdier goed ingesloten te houden, adviseren 
wij een grensbreedte voor de waarschuwings- en statische 
correctiezone van ongeveer 4 m tot 7 m 
(2 m tot 3,5 m aan elke kant van de draad).

• Maak doorgangen niet te smal, maar geef uw huisdier 
genoeg bewegingsruimte (bijv. langs de zijkant 
van uw huis).

• Het is mogelijk dat de ontvangerhalsband 
binnenshuis geactiveerd wordt als de 
grensdraad langs de buitenmuur van het 
huis loopt. Als dit gebeurt, doet u uw 
huisdier de ontvangerhalsband af voordat 
u hem in huis laat, verlaagt u het bereik 
met de knop voor grensbreedteafstelling of 
verlegt u de grensdraad.

Voorbeeldindelingen

 

Voorbeeld 1: 
Omtreklus 
(enkele lus) 
De omtreklus is de 
meest gangbare 
indeling. Hiermee 
kan uw huisdier 
los en veilig over 
uw gehele perceel 
bewegen (2C). 
Deze indeling 
kan ook gebruikt 
worden om 
zwembaden en 
tuinelementen te 
beschermen (2D).

D

E

A

C

B

 

Voorbeeld 2 (2E): Omtreklus met gebruik van bestaand 
hekwerk (enkele lus) 
Met deze indeling gebruikt u een bestaand hek als deel van uw 
indeling en kunt u voorkomen dat uw huisdier over het hek springt of 
er onder gaat graven. Er hoeft minder draad begraven te worden. 
Vanaf de omheiningszender voert u de draad naar A, van A naar 
B, van B naar C, van C naar D, van D naar E, van E naar A en van 
A draait u de draden terug naar de omheiningszender. Zie het 
hoofdstuk "De grensdraad installeren" voor meer informatie over het 
bevestigen van de draad aan een hek.

Dubbele lus
U moet een dubbele lus gebruiken als u de grenszone niet aan alle zijden van uw perceel laat lopen.

Bij gebruik van een dubbele lus moet er tussen de grensdraden een minimale afstand van 1,5 m zijn om te voorkomen dat het 
signaal opgeheven wordt. Denk er aan dat voor een dubbele lus twee keer zo veel draad nodig is.

30 omwentelingen/m

2A 2B



59www.petsafe.net

EN
FR

ES
N

L
IT

D
E

E 
F 

B A 

D 

C 

E F 

C 

A 

D B 
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A 
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Voorbeeld 3 (2F): Uitsluitend 
voor- of achterzijde van het 
perceel (dubbele lus) 
Vanaf de omheiningszender voert u 
de draad naar A, van A naar B, van 
B naar C, van C naar D, van D naar E, 
van E naar F, u maakt een bocht van 
180 graden en volgt het pad weer 
terug naar A, waarbij u de draden ten 
minste 1,5 m van elkaar verwijderd 
houdt. Draai de draad van A terug 
naar de omheiningszender. 

Voorbeeld 4 (2G): Grens aan 
alleen voorzijde (dubbele lus) 
Vanaf de omheiningszender voert 
u de draad naar A, van A naar 
B, van B terug naar A, waarbij u 
de draden ten minste 1,5 m van 
elkaar verwijderd houdt. Draai 
de draad van A terug naar de 
omheiningszender.

Voorbeeld 5 (2H): Toegang 
naar meer (dubbele lus) 
Vanaf de omheiningszender voert 
u de draad naar A, van A naar 
B, u maakt een bocht van 180 
graden en gaat naar C, van C 
naar D, van D naar E, u maakt 
een bocht van 180 graden en  
volgt het pad weer terug naar A, 
waarbij u de draden ten minste 
1,5 m van elkaar verwijderd 
houdt. Draai de draad van A terug 
naar de omheiningszender.

Voorbeeld 6 (2I): Draadlus bevestigd aan bestaand hek (dubbele lus)
Met deze indeling gebruikt u een bestaand hek als deel van uw indeling en kunt u 
voorkomen dat uw huisdier over het hek springt of er onder gaat graven. Er hoeft minder 
draad begraven te worden. Vanaf de omheiningszender voert u de draad naar A, van A 
naar B, van B naar C, van C naar D, van D naar E, van E naar F, u maakt een bocht van 
180 graden en volgt het pad weer terug naar A, waarbij u de draden ten minste 1,5 m 
van elkaar verwijderd houdt. Draai de draad van A terug naar de omheiningszender. Zie 
het hoofdstuk "De grensdraad installeren" voor meer informatie over het bevestigen van de 
draad aan een hek. 

 

STAP 3
Positioneren van de grensdraad
Leg de grensdraad neer volgens uw indeling en test het systeem VOORDAT u de draad begraaft of aan 
een bestaand hek bevestigt. Zo kunt u de indeling gemakkelijker aanpassen. Werk voorzichtig, een knik 
in de draadisolatie kan de signaalsterkte verminderen en een zwak punt creëren waar uw huisdier zou 
kunnen ontsnappen.

Als de grensdraad parallel en binnen 3 m van elektrische kabels, naburige 
afbakeningssystemen, telefoondraden, televisie- of antennedraden of satellietschotels 
gevoerd wordt, kan dit een onregelmatig signaal veroorzaken. Als u één van deze 
draden moet kruisen, doe dit dan met een hoek van 90 graden (loodrecht) (3A).

Neem contact op met de klantendienst als het signaal niet verbetert bij gebruik van 
een afstand van ten minste 3 m tot een naburig afbakeningssysteem.

Grensdraad
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De grensdraad draaien en aansluiten
Door grensdraden te verdraaien, wordt het signaal tenietgedaan en kan uw huisdier dat gebied veilig 
passeren (3B). Het signaal wordt niet tenietgedaan door de draad door plastic of metalen pijpen te 
voeren. Ook het gebruik van afgeschermde draad in plaats van de grensdraad heft het signaal niet op. 
Raadpleeg de afbeelding (3C) voor het op de juiste wijze in elkaar draaien van de draad. U kunt uw 
eigen draad draaien door twee gelijke stukken geleverd grensdraad af te knippen en ze in elkaar te 
draaien. Bevestig één uiteinde aan een vast punt en steek het andere uiteinde in een elektrische boor. 
Trek de draad strak. Met de boor kunt u de draad snel draaien. Draai de grensdraad 30 tot 36 maal 
per 1 m om het signaal op te heffen. Als u de grensindeling voltooid heeft, verbindt u één uiteinde van 
de gedraaide draad met de omtreklus en volgtu stap 4 om het andere uiteinde van de gedraaide draad 
aan de zender te bevestigen. Als uw indeling een tweede lus omvat ter bescherming van tuinelementen, 
een zwembad of deel van de tuin, sluit u de gedraaide draad aan tussen de omtreklus en de tweede lus.

De grensdraad verlengen of repareren
Als u extra grensdraad nodig heeft om de draadlus groter te maken, moet u de draden aan elkaar 
verbinden. Noteer de locaties van alle verbindingspunten voor later. 

Strip ongeveer 1 cm van de uiteinden van de aan elkaar te verbinden stukken grensdraad (3D). 
Controleer of de koperdraad niet gecorrodeerd is. Als dit het geval is, knipt u dit af totdat er schoon 
koperdraad blootligt.

Steek de gestripte uiteinden in een lasdop en draai de dop rond de draden. Zorg dat er geen koper 
blootligt buiten de lasdop. Maak een knoop op 7,5 cm tot 10 cm van de lasdop (3E). Controleer of de 
lasdop goed bevestigd is aan de draad. 

Als u de draden op veilige wijze verbonden heeft, opent u de dop van de met gel gevulde lascapsule 
en steektu de lasdop zo diep mogelijk in de waterbestendig gel in de capsule (3F). Klik de deksel op de 
capsule (3G). Voor een goede werking van het systeem moet de verbinding waterbestendig zijn.

Als de verbinding losgetrokken wordt, werkt het systeem niet meer. Zorg dus dat de verbinding veilig en 
vast is. Extra met gel gevulde lascapsules en lasdoppen zijn verkrijgbaar via de klantendienst.

3E 3F 3G

Extra grensdraad
Extra grensdraad dat klaar is om begraven te worden, kan op spoelen van 
150 m verkregen worden bij de winkel waar u deze set gekocht heeft of via de 
klantendienst.

Aanwijzing: als u extra grensdraad gebruikt, let er dan op dat het een ononderbroken lus moet vormen.

De tabel hiernaast geeft een schatting van de lengte aan grensdraad die nodig 
is voor een vierkante indeling met enkele lus. De lengte is afhankelijk van de 
hoeveelheid gedraaid draad en de indeling die u gebruikt. 

Te omheinen 
gebied

Geschatte benodigde 
draadlengte

Are Acre Meter Voet

10 1/4 127 415

13 1/3 146 480

20 1/2 180 590

40 1 255 835

80 2 360 1180

200 5 570 1870

400 10 854 2800

1011 25 1219 4000

30 omwentelingen/m

Getwiste draden
Grensdraad
Waterdichte koppeling

CORRIGEREN

ONJUIST

3C

1

1 cm 1 cm

2

3D
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STAP 4
De draden op de omheiningszender aansluiten
Grensdraad (4A)
1. Voer de grensdraad door een raam, onder een deur, via een ontluchtingsgat in de kruipruimte of 

andere toegang naar de omheiningszender. U kunt ook een gat in de muur boren.
2. Strip ongeveer 1,3 cm van de grensdraad.
3. Steek de grensdraden in de grensdraadaansluitingen op de omheiningszender. Let op dat de 

draden elkaar bij de aansluitingen niet raken.
4. Zet de knop voor grensbreedteafstelling op 10. Zo wordt de waarschuwingszone op de 

maximale breedte ingesteld. 
5. Steek de stroomadaptor in de stroomaansluiting en een werkend stopcontact. De stroomadaptor 

heeft een stekker voor Noord-Amerika en wordt geleverd met extra stekkers voor het VK, Europa, 
en Australië. Ga als volgt te werk om de stekker te verwisselen:

 a. Druk het lipje op de stroomadaptor in en verwijder de stekker door deze eraf te schuiven 
zoals weergegeven (4B).

 b. Schuif de juiste stekker voor uw wandcontactdoos op de stroomadaptor 
zoals weergegeven (4C).

6. Het stroomlampje en lusindicatorlampje moeten gaan branden. Als dit niet 
gebeurt, raadpleegt u het hoofdstuk "Problemen oplossen".

Aarddraad (4D)
Hoewel een juiste aarding niet noodzakelijk is voor de werking van het systeem, 
verkleint dit de kans op overspanningen die uw omheiningszender en/of 
stroomadaptor zouden kunnen beschadigen. Om de eenheid te aarden heeft 
u een massieve (niet gevlochten) aarddraad (geïsoleerd koperdraad met een 
dikte van 14 tot 18 gauge) en een aardstaaf met klem nodig, deze zijn verkrijgbaar bij de meeste 
elektriciteitswinkels. Verbind één uiteinde van de aarddraad met de aarddraadaansluiting op de 
omheiningszender en het andere uiteinde met de aardstaaf. De aardstaaf moet ten minste 90 cm in de 
grond gestoken worden en zo dicht mogelijk bij de omheiningszender geplaatst worden.

Beschermd met zekering (4E)
De omheiningszender is ook voorzien van een 250 volt, ½ amp. zekering ter bescherming van de 
elektronische schakeling van de eenheid tegen overspanningen. De zekering bevindt zich achter de 
klep aan de achterkant van de omheiningszender. Er wordt ook een reservezekering meegeleverd.

• Installeer, verbind of verwijder uw systeem niet tijdens 
een onweer met bliksem. Als het onweer zo dichtbij is 
dat u donder hoort, is het dichtbij genoeg om gevaarlijke 
overspanningen te veroorzaken.

• Gevaar van elektrische schok. Gebruik de omheiningszender 
alleen binnen op een droge locatie.

Gebruik indien mogelijk GEEN wandcontactdoos met aardlekschakelaar 
(RCD, residual current device) of verliesstroomautomaat (GFCI, ground 
fault circuit interrupter). Sporadisch kan blikseminslag in de nabije 
omgeving ervoor zorgen dat de RCD of GFCI de stroom uitschakelt. 
Zonder stroom bestaat de kans dat uw hond ontsnapt. U moet de RCD of 
GFCI terugschakelen om het systeem weer van stroom te voorzien.

Zorg voor extra bescherming als de omheiningszender lange tijd niet gebruikt wordt of als er onweer 
op komst is door de grensdraden los te koppelen en de stroomadaptor uit de wandcontactdoos te 
halen. Zo kan de zender niet beschadigd raken door overspanning.

Grenscontroleschakelaar

Aardings-
aansluiting

Grensdraad
aansluitingen

Lusverklikkerlampje

Stroomverklikkerlampje

Stroom-
aansluiting

Grensbreedte
Controle

4A

4B 4C

Grens-
draad

4D

ZekeringReservezekering
4E
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STAP 5
Voorbereiden van de ontvangerhalsband
De batterij plaatsen en verwijderen
Aanwijzing: plaats de batterij niet terwijl uw hond de ontvangerhalsband om heeft.

Deze ontvangerhalsband gebruikt een vervangbare PetSafe®-batterij (RFA-188).  
Deze unieke batterij is gemakkelijk te vervangen en is goed bestand tegen water.

Om de halsband te activeren, plaatst u de batterijmodule (5A). Gebruik de 
zijkant van de testlamphouder om de batterij met de klok mee te draaien totdat de 
verticale lijn naar "ON" (AAN) wijst (5B). Als u de Petsafe® ontvangerhalsband 
niet onmiddellijk gaat gebruiken, laat u deze in de positie "OFF" (UIT).

Om de batterij te verwijderen, draait u de batterij tegen de klok in met de zijkant 
van de testlamphouder zoals weergegeven (5C, 5D). 

Ontlaad de halsband door het knopje van het stimulatieniveau in te drukken 
totdat het lampje uitgaat. Vervang de oude batterij met een nieuwe.

Probeer NIET in de batterij te prikken of de 
batterij te openen. Lever gebruikte batterijen in bij 
een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

Een PetSafe®-reservebatterij kan in meeste winkels worden aangeschaft. Neem 
contact op met de klantendienst of ga naar onze website op www.petsafe.net om 
een winkel bij u in de buurt te vinden.

Testfunctie voor statische correctiezone en batterijen 
Als de batterijmodule RFA-188 voor de eerste keer in de ontvanger geïnstalleerd wordt, knippert de rode LED om de huidige 
instelling van het Stimulansniveau weer te geven (1 tot 5). Gedurende de volgende 30 seconden controleert de ontvanger de 
batterijstatus en knippert ofwel elke 5 seconden met de groene LED om een goede batterij aan te geven, ofwel elke 5 seconden 
met de rode LED om aan te geven dat de batterij bijna leeg is. Na de batterijtestperiode van 30 seconden houdt de groene LED 
op met knipperen als de batterij goed is. Als de batterij bijna leeg is, blijft de rode LED 1 maal per 20 seconden knipperen om 
aan te geven dat de batterij bijna leeg is. Wij adviseren in dit geval de batterij te vervangen.

Het statische Stimulansniveau instellen
Lees alle stappen door voordat u het statische Stimulansniveau instelt.

1. Met de batterij geplaatst, drukt u op de knopje van het stimulatieniveau en laat deze los als het 
indicatorlampje ontvanger rood oplicht (5E).

2. Het indicatorlampje ontvanger knippert een aantal keren rood om het niveau van statische 
Stimulans aan te geven (5F).

3. Verhoog het niveau van statische Stimulans door de knopje van het stimulatieniveau in te drukken 
en los te laten met telkens niet langer dan 5 seconden er tussen.

Het Stimulansniveau stijgt van 1 naar 5, als u op de knopje van het stimulatieniveau drukt terwijl 
het niveau 5 is, gaat het niveau terug naar 1. Raadpleeg de tabel met functies en reacties om het 
Stimulansniveau te vinden dat het beste bij uw huisdier past. 

Het indicatorlampje ontvanger fungeert ook als een indicator voor een bijna lege batterij en knippert elke 20 seconden als de 
batterij vervangen moet worden. 

Treuzelpreventie
De functie treuzelpreventie zorgt ervoor dat uw hond niet te lang in de waarschuwingszone blijft, waardoor de batterij van de 
ontvangerhalsband snel leeg zou lopen. Uw hond hoort een waarschuwingstoon als hij in de waarschuwingszone komt. Als uw 
hond niet binnen twee seconden terugkeert naar de toegelaten zone, ontvangt hij een doorlopende statische Stimulans totdat hij 
terugkeert naar de de toegelaten zone.

5A 5B

5D5C

5E

5F
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Doorrenpreventie
Het systeem omvat een unieke preventie voor "doorrennen" zodat uw hond niet uit de toegelaten zone kan ontsnappen zonder 
een sterkere statische Stimulans te ontvangen. De ontvangerhalsband verhoogt automatisch de statische Stimulans als uw 
hond meer dan 20% van de grensbreedte naar de omheining heeft afgelegd. Als het signaal op bijv. 3 meter van de draad 
gedetecteerd wordt en uw hond de statische correctiezone binnenkomt, wordt deze functie geactiveerd als hij op ongeveer 
2,4 meter van de statische correctiezone komt. Uw hond krijgt dan een statische Stimulans op een hoger niveau dan ingesteld 
op de ontvangerhalsband. Als de ontvangerhalsband op niveau 2 of hoger ingesteld is, zal de halsband het niveau van de 
statische Stimulans automatisch verhogen naarmate uw huisdier langer in de statische correctiezone blijft.

Bescherming tegen overstimulans
In het onwaarschijnlijke geval dat uw huisdier "verlamt" in de statische correctiezone, beperkt deze functie de duur 
van de statische Stimulans tot maximaal 30 seconden. Het systeem blokkeert dan verdere statische Stimulans, maar de 
waarschuwingstoon blijft klinken totdat het huisdier de statische correctiezone verlaat.

Tabel met functies en reacties
Aanwijzing: begin de training met de statische Stimulans op niveau 2 en verhoog dit alleen als uw huisdier niet op de statische 
Stimulans reageert.

Reactie indicatorlampje Statisch Stimulansniveau Functie ontvangerhalsband Temperament van het huisdier
knippert 1 maal rood 1 Geen statische Stimulans, 

alleen toon

knippert 2 maal rood 2 Lage statische Stimulans timide

knippert 3 maal rood 3 Matige statische Stimulans timide of gemiddeld

knippert 4 maal rood 4 Matige tot hoge statische Stimulans gemiddeld of zeer energiek

knippert 5 maal rood 5 Hoge statische Stimulans zeer energiek

Knippert elke 20 seconden 
1 maal rood

Batterij bijna leeg

STAP 6
De grensbreedte instellen en de 
ontvangerhalsband testen
Als de grensdraad geplaatst is en juist is aangesloten, wordt het tijd het insluitgebied in te stellen en 
het systeem te testen.

Uw hond mag de ontvangerhalsband niet om hebben 
als het systeem getest wordt.

Aanwijzing: de ontvangerhalsband is waterbestendig, waardoor de toon moeilijk te horen kan zijn.

Als het testlampje knippert als het bij de contactpunten gehouden wordt, betekent dit dat de 
ontvangerhalsband een statische Stimulans geeft. 

Om zo goed mogelijk gebruikt te maken van de automatische doorrenpreventie moet de insluitende 
grensbreedte zich ten minste 1,8 tot 3 meter aan elke zijde van de grensdraad uitstrekken (totale grensbreedte, 3.7 m tot 6 m). 

1. Zet de stroom op de omheiningszender via de geleverde stroomadaptor. 

2. Stel de grensbreedteafstelling (knop bevindt zich aan de zijkant van de omheiningszender) 
(6A) op positie A, B, C, afhankelijk van de totale lengte aan grensdraad die u gebruikt 
heeft. Voor de meeste percelen wordt instelling B gebruikt. De volgende tabel geeft de juiste 
instellingen weer.

6A

Hoeveelheid draad Instelling

Meer dan 731 m A

Tot 396 m B

396 m tot 731 m C
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3. De breedte van het insluitgebied wordt aangepast met behulp van de knop voor de grensbreedteafstelling. Draai de knop 
tegen de klok in, totdat er een alarm klinkt en het lusindicatorlampje niet langer brandt. Draai de knop met de klok mee en 
verhoog met 2 stappen. Het alarm moet UIT gaan en het lusindicatorlampje moet AAN gaan.

Uw hond mag de ontvangerhalsband niet om hebben als het systeem getest wordt. Uw 
huisdier zou een onbedoelde Stimulans kunnen krijgen.

4. Plaats de batterij in de ontvangerhalsband en zet de halsband 
AAN. De ontvangerhalsband doorloopt de test voor de 
statische Stimulans en batterij zoals beschreven bij stap 5. 
Zorg dat de ontvangerhalsband op niveau 5 ingesteld is (zie 
stap 5) om ervoor te zorgen dat u de waarschuwings- en 
statische correctiezone kunt identificeren.

5. Test de grensbreedte van het systeem door een stuk recht 
grensdraad te kiezen dat  ten minste 15 meter lang is. Begin in het 
midden van het insluitgebied.

6. Plaats de contactpunten van het testlampje op de contactpunten 
van de ontvangerhalsband (6B, 6C). Houd de ontvangerhalsband 
op de hoogte van de nek van uw hond met de contactpunten 
naar boven (6D) en de knopje van het stimulatieniveau naar de 
grensdraad. Loop langzaam naar de grensdraad totdat u een 
waarschuwingstoon hoort (6E). Als u de waarschuwingstoon hoort, 
heeft u de grensbreedte (statische correctiezone) geïdentifi ceerd.

 Twee seconden na de waarschuwingstoon begint het testlampje 
te knipperen. Her knipperlicht kan helpen bij het identifi ceren van 
de grensbreedte als u moeite heeft om de toon te horen. Om te 
voorkomen dat de ontvangerhalsband naar de overStimulansmodus 
schakelt, loopt u terug naar de toegelaten zone voor het huisdier 
totdat het piepen stopt.

 Als de ontvangerhalsband niet piept bij het gewenste bereik, 
past u de grensbreedteafstelling aan tot het gewenste bereik. 
Door de knop voor grensbreedteafstelling met de klok mee te 
draaien wordt de grensbreedte groter en tegen de klok in wordt 
de grensbreedte kleiner (6F). Herhaal deze handelingen totdat de 
ontvangerhalsband piept op een afstand van 1,8 m tot 3 m van de 
grensdraad. Als u een indeling met dubbele lus gebruikt, moet u 
mogelijk de scheiding tussen de grensbreedte verhogen en/of de 
grensbreedte vergroten om het gewenste bereik te verkrijgen. 

7. Test op een aantal verschillendes locatie in het insluitgebied, totdat 
u ervan overtuigd bent dat het systeem goed functioneert.

8. Vervolgens loopt u om de toegelaten zone voor het huisdier heen om te controleren of er geen gebieden zijn waar de 
ontvangerhalsband geactiveerd wordt door signalen van begraven draden of kabels. Test de halsband ook binnenshuis 
uit. Zoals vermeld, kunnen draden en kabels van kabel-TV, elektrische kabels of telefoondraden signalen van het 
omheiningssysteem binnens- en buitenshuis geleiden en per ongeluk de halsband van uw hond activeren. Hoewel dit zelden 
gebeurt, is in dat geval uw grensdraad te dicht in de buurt van deze externe leidingen en moet aangepast worden zoals 
weergegeven in afbeelding 3A.

9. Om de doorrenfunctie te testen, loopt u naar de grensdraad. De ontvangerhalsband moet een toon laten klinken en het 
testlampje moet gaan knipperen als u het doorrengebied binnenkomt (6G).

Als u overtuigd bent dat het systeem goed werkt, kunt u de draden gaan begraven. Raadpleeg het hoofdstuk "Problemen 
oplossen" als de ontvangerhalsband niet is gaan piepen en het testlampje niet is gaan knipperen.

Contactpunten testlampje

6B 6C

Grensdraad

6E6D

Grensdraad
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STAP 7
De grensdraad installeren

Voordat u begint met het installeren van de grensdraad, haalt u de stroomadaptor van de 
omheiningszender uit het stopcontact.

De grensdraad begraven
U wordt aangeraden de grensdraad te begraven om hem zo te beschermen en te voorkomen dat het systeem defect raakt.

1. Graaf een gleuf van 2,5 cm tot 7,6 cm diep langs uw geplande grens.

2. Plaats de grensdraad in de gleuf, waarbij u de draad wat ruimte geeft om uit te kunnen zetten en te krimpen als gevolg van 
temperatuurswisselingen.

3. Gebruik een stomp voorwerp zoals een de steel van een houten kwast om de grensdraad in de gleuf te duwen. Let op dat u 
de isolatie van de grensdraad niet beschadigt.

De grensdraad aan een bestaand hek bevestigen
De grensdraad van de Deluxe omheiningssysteem met draad 
voor kleine honden, In-Ground Fence™ kan aan een hek van 
vierkant gaas of aan een houten hek bevestigd worden. De 
grensdraad kan zo hoog als nodig bevestigd worden. Let er 
echter op dat het bereik van de grensbreedte hoog genoeg 
ingesteld wordt, zodat uw huisdier het signaal kan horen. 
Als u een dubbele lus met een bestaand hek gebruikt, voer 
de grensdraad dan boven langs het hek en laat het aan de 
onderkant van het hek teruglopen om de benodigde 1,5 m 
scheiding te verkrijgen.

• Hek met vierkant gaas (7A): weef de grensdraad door de 
gaten of gebruik plastic kabelbinders. 

• Houten hek (7A): gebruik nietjes om de grensdraad te 
bevestigen. Let op dat u de isolatie van de grensdraad 
niet doorboort. 

• Dubbele lus met een bestaand hek: voer de grensdraad boven langs het hek en laat het aan de onderkant van het hek 
teruglopen om de benodigde 1,5 m scheiding te verkrijgen.

• Poort (enkele lus) (7B): begraaf de grensdraad in de grond langs de opening. Aanwijzing: het signaal is actief langs de 
poort. Uw huisdier kan niet door een open poort passeren.

• Poort (dubbele lus) (7B): begraaf beide grensdraden in de grond langs de poortopening terwijl u ze  ten minste 1,5 m van 
elkaar gescheiden houd. 

Harde oppervlakken kruisen (oprit, stoep enz.)

Volg alle veiligheidsaanwijzingen 
op van uw elektrische 
gereedschap. Draag altijd 
een veiligheidsbril.

• Betonnen oprit of stoep (7C): plaats de grensdraad in een 
geschikte uitzetvoeg of maak een gleuf met behulp van 
een cirkelzaag met zaagblad voor metselwerk. Plaats de 
grensdraad in de gleuf en bedek hem met een geschikte 
waterafstotende verbinding. Voor het beste resultaat veegt u 
vuiligheid en andere resten weg voordat u de gleuf dichtkit.

• Oprit van grind of zand (7D): plaats de grensdraad ter 
bescherming in een PVC-buis of waterslang voordat u 
hem begraaft.

NIET DRAAD AAN OMHEINING

WEEF DRAAD IN OMHEINING

NIET DRAAD AAN 
OMHEINING

7A

1.5 m 1.5 m

ENKELE LUS

DUBBELE LUS

7B

7C 7D
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STAP 8
De grensvlaggetjes plaatsen
De grensvlaggetjes zijn visuele herinneringen voor 
uw huisdier die de waarschuwingszone aangeven.

1. Houd de ontvangerhalsband op de hoogte van 
de nek van uw huisdier. 

2. Loop richting de waarschuwingszone totdat de 
ontvangerhalsband piept (8A). 

3. Plaats een grensvlaggetje in de grond (8B). 

4. Loop terug naar de toegelaten zone voor het 
huisdier totdat het piepen stopt. 

5. Herhaal deze procedure rondom de 
waarschuwingszone met een grensvlaggetje op 
elke 3 m. 

Grensdraad

8B8A

Aanwijzing: als u de piep niet hoort, raadpleeg dan de aanwijzingen voor het testlampje in stap 6. 

Denk er aan dat u na het plaatsen van de grensvlaggetjes de statische Stimulans op de 
ontvangerhalsband terugzet naar niveau 1 met alleen toon om een ombedoelde Stimulans te voorkomen.

STAP 9
De ontvangerhalsband pasklaar maken
Belangrijk: een correcte pasvorm en plaatsing van de ontvangerhalsband is van belang voor een effectieve training. De 
contactpunten moeten direct contact maken met de huid van de nek van uw hond. 

Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Een juiste pasvorm van de halsband 
is belangrijk. Wanneer een halsband te lang gedragen wordt, of wanneer deze te strak om de nek 
van het huisdier zit, kan dit beschadiging van de huid veroorzaken. Dit kan variëren van roodheid tot  
drukzweren en is algemeen bekend als een bedzweer. 

• Doe uw hond de halsband nooit langer dan 12 uur per dag om.
• Positioneer de halsband, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur anders om de nek.
• Controleer of de halsband past om overmatige druk te voorkomen; volg de instructies in 

deze handleiding.
• Sluit nooit een lijn aan op de elektronische halsband; dit zal overmatige druk op de 

contactpunten veroorzaken.
• Bij gebruik van een tweede halsband voor een lijn mag geen druk op de elektronische 

halsband ontstaan.
• Was het deel rond de nek van de hond en de contactpunten van de halsband wekelijks met een 

vochtige doek.
• Onderzoek het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes.
• Als uitslag of wondjes worden gevonden, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid 

genezen is.
• Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen.
• Bezoek onze website voor meer informatie over doorligwonden en druknecrose.

Deze stappen zullen helpen uw huisdier zich veilig en comfortabel te laten voelen. Miljoenen huisdieren 
ondervinden geen problemen bij het dragen van roestvrijstalen contactpunten. Sommige dieren zijn 
gevoelig voor de druk van de contactpunten. Het kan zijn dat uw huisdier de halsband na enige 
tijd goed verdraagt. Als dit het geval is, kunt u deze voorzorgen wat minder streng toepassen. Het 
is belangrijk dat het contactgebied dagelijks gecontroleerd blijft worden. Als roodheid of wondjes 
gevonden worden, staak dan het gebruik tot de huid volledig genezen is. Het kan nodig zijn de vacht 
in het gebied van de contactpunten bij te knippen. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan leiden tot 
uitslag of een infectie.
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Volg de onderstaande stappen om de halsband aan te passen:

1. Zet de ontvangerhalsband in de OFF-stand.

2. Zorg ervoor dat uw huisdier op zijn gemak staat (9A).

3. Doe uw huisdier de ontvangerhalsband om met de batterijmodule naar beneden. De contactpunten 
moeten in het midden aan de onderzijde van de nek zitten en contact maken met de huid (9B). 

Het kan nodig zijn de vacht in het gebied van de 
contactpunten bij te knippen. Scheer de nek van de 
hond nooit; dit kan leiden tot uitslag of een infectie.

4. De ontvangerhalsband dient goed aan te sluiten, maar moet los genoeg zitten om 
één vinger tussen een contactpunt en de nek van de hond te kunnen plaatsen (9B). Laat 
uw hond de halsband een aantal minuten dragen en controleer dan of de halsband nog 
goed zit. Controleer de pasvorm na een tijdje nogmaals, als uw huisdier gewend raakt 
aan de ontvangerhalsband.

5. Als u tevreden bent met de pasvorm van de ontvangerhalsband, kunt u het teveel aan 
band als volgt afknippen (9C): 

a. Markeer de gewenste lengte van de ontvangerhalsband met een pen. Laat voldoende 
ruimte voor groei wanneer uw hond nog jong is of een dikke wintervacht heeft.

b. Doe uw hond de ontvangerhalsband af en knip het te lange uiteinde af.

c. Voordat u de ontvangerhalsband opnieuw omdoet, kunt u het gerafelde uiteinde 
ervan afwerken door het af te branden.

De halsband opnieuw samenstellen

De schuifgesp voorkomt dat de halsband te los 
wordt rond de nek van uw huisdier.

De randen moeten naar boven wijzen, de halsband 
gaat glijden als de gesp er niet correct aan 
bevestigd is.

9A

9B

9C

Schuifgesp

Randen
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TRAININGSGIDS

Heb geduld met uw huisdier
Belangrijk: de juiste training van uw huisdier is van essentieel belang voor het welslagen van de Deluxe omheiningssysteem 
met draad voor kleine honden, In-Ground Fence™. Lees dit hoofdstuk in zijn geheel door voordat u met de training begint. Denk 
er aan dat de Deluxe omheiningssysteem met draad voor kleine honden, In-Ground Fence™ geen vaste afbakening is.

• Zorg dat u plezier heeft met uw huisdier tijdens het trainingsproces. Training moet leuk, eerlijk, streng en consistent zijn. 

• Train telkens 10 tot 15 minuten. Probeer niet te veel te snel te doen. Vaker een korte sessie is beter dan minder vaak een 
lange sessie.

•  Als uw huisdier tekenen van stress vertoont, gaat u langzamer door het trainingsschema, voegt extra trainingsdagen toe of 
verhoogt de hoeveelheid speeltijd met uw huisdier in de toegelaten zone. Gangbare tekenen van stress zijn: 

  - huisdier trekt aan riem richting het huis

  - oren naar omlaag/achteren

  - staart omlaag

  - lichaam lager

  - zenuwachtige/neurotische bewegingen of verstijfd lichaam

• Aan het einde van elke trainingssessie moet uw huisdier volledig op zijn gemak zijn nabij de grensvlaggetjes. Neem na 
voltooiing van elke sessie ten minste 5 minuten speeltijd op een afstand van ten hoogste 3 m van de grensvlaggetjes.

• Eindig elke trainingssessie op positieve wijze met veel lof en spel.

• Verwijder na elke trainingssessie de ontvangerhalsband.

•  Zorg ervoor dat uw huisdier tijdens de trainingsperiode door andere middelen ingesloten is (bijv. kennel, vastgebonden aan 
lange lijn, riem enz.).

• Als u tijdens de training uw huisdier uit de toegelaten zone moet nemen, verwijder dan de ontvangerhalsband of vervoer hem 
met de auto uit de toegelaten zone.

• Ook als u meent dat uw huisdier goed reageert op de training, moet u de gehele training afmaken. Versterking is belangrijk!

FASE 1
Dag 1 - Bewust worden van de grens
Voer drie trainingssessies per dag uit, die elk 10 tot15 minuten duren. 

Doel:

Uw huisdier leren dat de grensvlaggetjes en waarschuwingspieptoon van de ontvangerhalsband de nieuwe toegelaten zone 
voor hem defi niëren.

Set-up:

Programmeer de statische Stimulans van de ontvangerhalsband op niveau 1, alleen geluidssignaal, dit is de trainingszone.

Plaats een andere, niet-metalen halsband om de nek van uw huisdier BOVEN de ontvangerhalsband en bevestig hier een riem aan. 

Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent.

Zorg dat u kleine hapjes voor uw huisdier bij u heeft die hij erg lekker vindt.

Houd het favoriete speelgoed van uw huisdier bij de hand.
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Stappen:
1.  Begin door met uw huisdier aan de riem in de toegelaten zone rond te lopen. Prijs hem rustig en praat tegen hem. 
2.  Beweeg in de richting van de grensvlaggetjes (10A). Blijf opgewekt.
3.  Terwijl u uw huisdier stevig aan de riem hebt, loopt u naar de vlaggetjes. Als uw huisdier de statische correctiezone 

binnenkomt, gaat de ontvangerhalsband piepten (10B). Laat uw huisdier ten hoogste 2 seconden in de statische 
correctiezone en voer hem dan rustig terug naar de toegelaten zone (10C). Prijs hem onmiddellijk en geef hem iets lekkers 
als hij de toegelaten zone binnenkomt, ook al heeft u hem met de riem geholpen. 

4.  Herhaal dit proces bij hetzelfde grensvlaggetje totdat uw huisdier tegenwerkt bij het binnengaan van de statische correctiezone.
5.  Probeer 3 tot 4 grensvlaggetjes per sessie te leren. Zorg dat dit LEUK is! Prijs uw huisdier als hij snel teruggaat of tegenwerkt 

bij het binnengaan van de statische correctiezone.

10A 10C10B

FASE 2
Dag 2 t/m 4 - Doorgaan met bewust 
worden van de grens
Voer drie trainingssessies per dag uit, die elk 10 tot 15 minuten duren.

Doel:

Om uw huisdier te leren in de toegelaten zone te blijven en de grens te respecteren.

Set-up:

Programmeer de statische Stimulans van de ontvangerhalsband op niveau 2.

Plaats een andere, niet-metalen halsband om de nek van uw huisdier BOVEN de ontvangerhalsband en bevestig hier een riem aan. 

Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent.

Zorg dat u kleine hapjes voor uw huisdier bij u heeft die hij erg lekker vindt.

Houd het favoriete speelgoed van uw huisdier bij de hand.

Stappen:

1.  Herhaal stap 1 t/m 5 van fase 1.

2.  Als uw huisdier niet reageert op de statische Stimulans, controleer dan of de ontvangerhalsband goed past, raadpleeg stap 
9 op pagina 66.

3.  Als de ontvangerhalsband goed past en uw huisdier niet reageert op de statische Stimulans, verhoogt u het niveau van de 
statische Stimulans met 1 stap. Let op minimieme reacties zoals de oren omhoog, de kop gedraaid, naar de grond kijken.

4.  Blijf bij hetzelfde vlaggetje totdat uw huisdier tegenwerkt bij het binnengaan van de statische correctiezone. 
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FASE 3
Dag 5 t/m 8 - Afl eidingsfase
Voer drie trainingssessies per dag uit, die elk 10 tot 15 minuten duren.

Doel:

Uw huisdier leren binnen de toegelaten zone te blijven met afl eiding buiten de toelaten zone.

Set-up:

•  Programmeer de statische Stimulans van de ontvangerhalsband op niveau 2 of hoger, afhankelijk van de reacties in dag 2 tot en met 4.

•  Plaats een andere, niet-metalen halsband om de nek van uw huisdier BOVEN de ontvangerhalsband en bevestig hier een 
riem aan. 

Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent.

•  Zorg dat u kleine hapjes voor uw huisdier bij u heeft die hij erg lekker vindt.

•  Houd het favoriete speelgoed van uw huisdier bij de hand.

•  Zorg voor afl eiding om uw huisdier te verleiden de statische correctiezone binnen te gaan, zoals:

•  Laat een gezinslid dat in de toegelaten zone voor het huisdier is deze zone verlaten.

•  Gooi een bal buiten de toegelaten zone voor het huisdier.

•  Vraag een buurman met een hond buiten de toegelaten zone te lopen.

•  Zorg geleidelijk voor meer afl eiding.

Lok of roep uw hond nooit buiten de toegelaten zone.
Stappen:
1.  Terwijl u uw huisdier stevig aan de riem hebt, zorgt u dat de afl eiding gepresenteerd wordt. 

2.  Als uw huisdier niet in de richting van de afl eiding beweegt, prijst u hem en geeft iets lekkers. 

3.  Als uw huisdier wel op de afl eiding reageert, laat u hem de statische correctiezone binnengaan. 

4.  Als uw huisdier niet zelf binnen 2 seconden terugkeert naar de toegelaten zone, helpt u hem daarbij. 

5.  Prijs en beloon uw huisdier als hij met of zonder hulp terugkeert naar de de toegelaten zone.

6.  Herhaal dit proces met andere afl eidingen. Gebruik andere gezinsleden tijdens dit proces.

7.  Als uw huisdier niet reageert op de statische Stimulans, controleer dan of de ontvangerhalsband goed past, raadpleeg stap 
9 op pagina 66.

8.  Als de ontvangerhalsband goed past en uw huisdier niet reageert op de statische Stimulans, verhoogt u het niveau van de 
statische Stimulans met 1 stap. Let op minimieme reacties zoals de oren omhoog, de kop  gedraaid, naar de grond kijken.

 

FASE 4

Dag 9 t/m 14 - Toezicht zonder riem
In het begin duren de trainingssessies 10 tot 15 minuten, daarna worden ze geleidelijk verlengd to meer dan een uur.

Uw huisdier is klaar voor deze stap als hij de statische correctiezone duidelijk vermijdt, ongeacht eventuele afl eidingen of 
verlokkingen. Laat uw huisdier tijdens deze stap niet zonder toezicht.

Doel:

Uw huisdier los laten lopen in de toegelaten zone.

Set-up:

Stel de ontvangerhalsband in op de permanente instelling voor uw huisdier.
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Stappen:
1. Ga de toegelaten zone binnen terwijl uw huisdier de ontvangerhalsband om heeft. 

2. Loop rond in de tuin en speel met uw huisdier, waarbij u voortdurend binnen de toegelaten zone blijft.

3. Houd uzelf bezig met een andere taak in de tuin, maar houd wel een oogje op uw huisdier.

4. Mocht uw huisdier ontsnappen, doe dan de ontvangerhalsband af en leid hem terug naar de 
toegelaten zone.

FASE 5

Dag 15 t/m 30 - Uw huisdier controleren
Uw huisdier is klaar om te rennen! Controleer uw huisdier regelmatig.

Aanwijzing: als u overtuig bent dat de training van uw huisdier voltooid is, kunt u elke 4 dagen telkens een grensvlaggetje (om 
en om) verwijderen, totdat uiteindelijk alle vlaggetjes verwijderd zijn. Bewaar de grensvlaggetjes voor toekomstig gebruik.

FASE 6

Dag 31+ Training met alleen geluidssignaal
Als de training voltooid is, kunt u overschakelen naar de modus met alleen geluidssignaal. Uw huisdier zou nu de toon moeten 
begrijpen en snel moeten reageren om te voorkomen dat hij in de statische correctiezone komt.

Aanwijzing: u kunt het beste eenmaal per maand een opfriscursus doen, of ten minste eenmaal per twee maanden, door de 
halsband terug te zetten naar de tooncorrectiemodus en de eerdere fasen van de training te volgen. Zo helpt u uw huisdier met 
doorlopende training om goed in de toegelaten zone te blijven.

Uw hond buiten de toegelaten zone nemen
Belangrijk: doe uw hond de ontvangerhalsband af en laat hem in de toegelaten zone voor het huisdier.

Als uw huisdier de grenszone kent, zal hij deze niet graag overschrijden om te gaan wandelen of in 
de auto te gaan.

Optie 1: vervang de ontvangerhalsband door een gewone halsband. Laat uw hond in de auto die 
in de toegelaten zone staat en rijdt hem uit de toegelaten zone.

Optie 2: vervang de ontvangerhalsband door een gewone halsband en riem. Loop op een 
specifieke plaats van de grenszone (het einde van de oprit, stoep enz.) met uw hond uit de 
toegelaten zone terwijl u hem een commando zoals "OK" geeft. Verlaat de toegelaten zone altijd op 
deze plaats en met een riem zodat uw huisdier het verlaten van de toegelaten zone gaat associëren 
met de riem, op alleen deze plaats en met slechts één persoon. Misschien moet u uw huisdier in het 
begin overhalen de toegelaten zone te verlaten met iets lekkers en veel lof.

Aanwijzing: u kunt uw hond ook buiten de toegelaten zone dragen.

Gefeliciteerd! U heeft nu op geslaagde wijze het 
trainingsprogramma voltooid!

Accessoires
Om extra accessoires te kopen voor uw Deluxe omheiningssysteem met draad voor kleine honden, In-Ground Fence™, 
neemt u contact op met de klantendienst of gaat u naar onze website om een winkel bij u in de buurt te vinden. Een lijst met 
telefoonnummers van de klantendiensten in uw regio vindt u op onze website: www.petsafe.net.
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Problemen oplossen
De ontvangerhalsband piept of 
stimulerend niet.

•  Controleer of de batterij goed geplaatst is en in de ON-stand staat.

•  Voer de Test voor statische correctiezone en batterijen (pagina 62) uit. 
Vervang de batterij als de LED voor batterijstatus niet groen knippert.

•  Controleer of beide lampjes op de omheiningszender branden. Zo niet, voer 
dan de "zenderlustest" uit (pagina 74).

De ontvangerhalsband piept, maar 
het huisdier reageert niet op de 
statische Stimulans.

•  Test de ontvangerhalsband door met het testlampje naar de grensdraad 
te lopen.

•  Als het testlampje knippert, controleer dan of de ontvangerhalsband 
goed past.

•  Knip de vacht van uw huisdier bij op de plek waar de contactpunten de nek 
raken en/of koop langere contactpunten via de klantendienst. 

•  Verhoog het statische Stimulansniveau. 

•  Herhaal trainingsstappen om de training te versterken. 

•  Koop een langere ontvangerhalsband via de klantendienst.

De ontvangerhalsband moet boven 
op de grensdraad gehouden 
worden om geactiveerd te worden.

•  Voer de batterijtest uit en vervang indien nodig de batterij.

•  Pas de grensbreedteafstelling aan door de knop met de klok mee te 
draaien om de afstand van de grensdraad waarbij de ontvangerhalsband 
geactiveerd wordt te vergroten.

•  Controleer of de grenscontroleschakelaar de juiste instelling heeft voor de 
gebruikte lengte aan grensdraad (zie stap 6).

•  Controleer bij gebruik van een dubbele lus of de grensdraden ten minste 
1,5 m van elkaar gescheiden zijn.

•  Als de ontvangerhalsband nog steeds bovenop de grensdraad gehouden 
moet worden, voert u de "systeemtest" en /of "zenderlustest" uit.

De ontvangerhalsband wordt 
binnenshuis geactiveerd.

•  Controleer of de afstand tussen grensdraad en huis niet kleiner dan 4,5 m is. 
Het signaal kan door de muren van uw huis gezonden worden. 

•  Controleer of de grensdraden van de omheining naar de omheiningszender 
gedraaid zijn.

•  Draai de knop voor de grensbreedteafstelling tegen de klok in om de 
afstand van de grensdraad waarbij de ontvangerhalsband geactiveerd 
wordt te verkleinen. 

Het signaal is onregelmatig. •  Controleer of de omheiningszender ten minste 1 m verwijderd is van grote 
metalen voorwerpen of apparaten. 

•  Controleer of alle bochten in de grensdraad geleidelijk zijn met een straal 
van minimaal 1 m.

•  Controleer of de grensdraad niet parallel en binnen 3 m van elektrische 
kabels, naburige afbakeningssystemen, telefoondraden, televisie- of 
antennedraden of satellietschotels loopt.

•  Als een naburig afbakeningssysteem een onregelmatig systeem kan 
veroorzaken, verplaatst u de grensdraad om de afstand tot het naburige 
afbakeningssysteem te vergroten. 

Het stroomlampje en 
lusindicatorlampje zijn uit.

•  Controleer of  de stroomadaptor in de omheiningszender gestoken is. 

•  Als het systeem in een GFCI- of RCD-stopcontact gestoken is, controleert 
u of de schakeling omgeschakeld is. Zet indien nodig de GFCI- of RCD-
schakelaar terug.

•  Controleer of het stopcontact goed werkt door er een systeem waarvan u 
weet dat het werkt op aan te sluiten, bijv. een radio. 

•  Verwijder de zekeringklep aan de achterzijde van de omheiningszender en 
gebruik de reservezekering die u daar vindt om de zekering te verwisselen. 

•  Als de lampjes nog steeds niet aangaan, moet de omheiningszender en/of 
stroomadaptor vervangen worden. Neem contact op met de klantendienst.
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Het stroomlampje is aan, het 
lusindicatorlampje is uit en het 
lusalarm van de omheiningszender 
klinkt.

•  Controleer de of aansluitingen van de grensdraad naar de omheiningszender 
goed aangesloten zijn.

•  Controleer de grensdraad op defecten of beschadigingen op de locatie waar 
de draad het huis binnenkomt.

•  Voer de "zenderlustest" uit (pagina 74) om te bepalen of de 
omheiningszender vervangen moet worden.

•  Als de omheiningszender correct functioneert, heeft u een breuk in de 
grensdraad. Zie het hoofdstuk "Draadbreuklocatietest" (pagina 75) in 
deze gids.

De zekering slaat door als deze 
vervangen wordt.

De omheiningszender en/of stroomadaptor moeten vervangen worden. Neem 
contact op met de klantendienst.

De ontvangerhalsband heeft de nek 
van mijn huisdier verwondt.

Doordat u niet de belangrijke veiligheidsinformatie voorin de gebruiksaanwijzing 
en trainingsgids opgevolgd heeft, zijn er drukzweren ontstaan. Soms worden 
gevorderde drukzweren beschreven als brandwonden in de nek van de hond. 
Wij garanderen u dat elektrische halsbanden niet genoeg energie gebruiken 
om elektrische brandwonden te veroorzaken. De energie die het systeem tijdens 
een impuls levert, is een paar duizendste van een Joule en is vergelijkbaar 
met de statische schok die u wel eens voelt als u uit de auto stapt. In sommige 
gevallen worden drukzweren omschreven als chemische brandwonden. De 
batterij in uw ontvangerhalsband is verzegeld en de behuizing op de halsband 
is eveneens luchtdicht afgesloten. Door deze uitgebreide verzegeling is het 
nagenoeg onmogelijk dat, zonder verkeerd gebruik of misbruik, de batterij 
van de ontvangerhalsband op de nek van uw huisdier lekt. Raadpleeg en volg 
de aanwijzingen in de belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 52 en de 
aanwijzingen in stap 9 onder de kop "De ontvangerhalsband pasklaar maken".

Additionele informatie
•  Let op bij gebruik van een schoffel of als u nabij de grensdraad gaat graven dat u deze niet beschadigt. 

•  Het systeem mag alleen gebruikt worden voor gezonde huisdieren ouder dan 6 maanden. Neem contact op met de dierenarts 
als u niet zeker bent van de medische toestand van uw huisdier (medicatie, drachtig, hartaandoening enz.).

•  The Deluxe omheiningssysteem met draad voor kleine honden, In-Ground Fence™ is uitsluitend bedoeld voor gebruik rondom 
huis. 

•  De statische Stimulans vraagt de aandacht van uw huisdier, maar is niet schadelijk voor hem. De Stimulans is ontworpen om 
hem te laten schrikken, niet om hem te straffen. 

•  Test de ontvangerhalsband ten minste eenmaal per maand om te verifi ëren dat hij correct functioneert. Controleer of de 
halsband bij de grensdraad geactiveerd wordt. De batterijduur is afhankelijk van het aantal keren dat de ontvangerhalsband 
geactiveerd wordt.

•  Doe uw huisdier de ontvangerhalsband af hij binnenshuis is, dit is comfortabeler voor hem.

Laat uw huisdier de ontvangerhalsband nooit langer dan 12 opeenvolgende uren dragen.

Systeemtest
De systeemtest wordt gebruikt om de oorzaak vast te stellen van systeemproblemen die niet elders in deze gids behandeld 
worden. U heeft een stuk grensdraad nodig van 3 m met aan elk uiteinde ongeveer 1 cm isolatie gestript; dit is uw testlusdraad. 
Volg onderstaande stappen om de systeemtest uit te voeren:

1. Doe uw hond de ontvangerhalsband af en controleer of hij aanstaat en een volle batterij heeft.

2. Haal de stroomadaptor uit het contact van de omheiningszender.

3. Stel de grenscontroleschakelaar in op B.

4. Stel de statische Stimulans van de ontvangerhalsband in op niveau 5.

5. Verbreek de verbinding tussen de gedraaide grensdraad en de grensdraadaansluitingen op de omheiningszender door de 
rode lipjes op der aansluiting in te drukken en de draden los te trekken.



74 www.petsafe.net

EN
FR

ES
N

L
IT

D
E

6. Steek de twee uiteinden van de testlus in de grensdraadaansluitingen op de zender.

7. Steek de stroomadaptor in het contact van de omheiningszender.

8. Noteer de oorspronkelijke positie van de grensbreedteafstelling, draai de knop voor de grensbreedteafstelling naar 10 en 
vervolgens terug naar 5.

9. Plaats de contactpunten van het testlampje op de contactpunten van de ontvangerhalsband. Terwijl u de ontvangerhalsband 
met het testlampje in positie houdt, begint u buiten de testlus en loopt naar de lus. Onthoud de afstand van u tot de draad 
op het moment dat de ontvangerhalsband geactiveerd wordt.

10. Draai de knop voor de grensbreedteafstelling naar 10 en herhaal stap 9. De afstand waarop de ontvangerhalsband 
geactiveerd wordt, moet groter zijn dan bij stap 9.

11. Als er meer dan één ontvangerhalsband gebruikt wordt met het systeem, herhaalt u bovenstaande test voor 
elke ontvangerhalsband.

12. De resultaten interpreteren:

a.  Als het stroomlampje en lusindicatorlampje niet beide branden op de omheiningszender of als het alarm aan is, is er 
een probleem met de zender.  Neem contact op met de klantendienst. (Uitsluitend voor Australië en Nieuw-Zeeland: 
controleer en vervang indien nodig de zekering van de omheiningszender. Als het probleem niet opgelost is met een 
nieuwe zekering, zit het probleem in de zender. Neem contact op met de klantendienst.)

b.  Als zowel het stroomlampje als het lusindicatorlampje aan zijn maar de ontvangerhalsband niet geactiveerd wordt op de 
testlusdraad, werkt de ontvangerhalsband niet meer. Neem contact op met de klantendienst.

c.  Als zowel het stroomlampje als het lusindicatorlampje aan zijn en de ontvangerhalsband op verschillende afstanden tot 
de testlusdraad geactiveerd wordt, bevindt het probleem zich in de insluitende grensdraad.

13.  Als zowel het stroomlampje als het lusindicatorlampje aan zijn en de ontvangerhalsband op verschillende afstanden tot de 
testlusdraad geactiveerd wordt, bevindt het probleem zich in de insluitende grensdraad. Voor de draadbreuklocatietest uit. 

14.  Als u klaar bent met testen, stelt u de grenscontroleschakelaar en de grensbreedteafstelling weer in op de oorspronkelijke stand.

15.  Herhaal de grensbreedtetest vanaf stap 6 op pagina 63 totdat u de gewenste grensbreedte tussen 3,7 m tot 6,1 m bereikt.

Zenderlustest
De zenderlustest is een eenvoudige test om de oorzaak te bepalen van de alarmindicatie "Grensdaad gebroken of 
verbinding verbroken". U heeft een kort stuk grensdraad nodig van 3 m met aan elk uiteinde ongeveer 
1 cm isolatie gestript.

Uw hond mag de ontvangerhalsband niet om hebben als het systeem getest wordt. 
Uw huisdier zou een onbedoelde Stimulans kunnen krijgen.

Controleer of de zender in het stopcontact gestoken is en of alle aansluitingen van de grensdraad correct aangesloten zijn. Als 
het stroomlampje aan, het lusindicatorlampje uit en het alarm aan is, gaat u verder met de volgende stappen:

1.  Verwijder de gedraaide grensdraad uit de lusaansluitingen van de omheiningszender door de rode lipjes op de aansluiting 
in te drukken en de draden los te trekken.

2.  Steek beide uiteinden van de testlus van 3 m in de grensdraadaansluitingen op de zender en controleer opnieuw het 
lusindicatorlampje en het alarm.

a.  Als het lusindicatorlampje groen is en het alarm uit, is er een probleem met de grensdraad. Controleer deze op 
zichtbare beschadigingen op de locatie waar de draad het huis binnenkomt. Als er geen schade zichtbaar is, voert u de 
draadbreuklocatietest uit om de draadbreuk in uw grenslus te vinden en te repareren.

b.  Als het lusindicatorlampje nog steeds uit is en het alarm aan, is er een probleem met de omheiningszender.

3.  Neem contact op met de klantendienst voor ondersteuning.
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Draadbreuklocatietest
Volg de volgende stappen om vast te stellen waar u een draadbreuk heeft in de grensdraad:

1.  Lokaliseer de oorspronkelijke verbinding(en) en controleer of deze een goede, vaste aansluiting vormen.

2.  Controleer uw perceel om eventuele schade aan de grensdraad te lokaliseren (bijv. recent graven, ontluchtingen, 
knaagdierholen of andere merkbare verstoringen in de buurt van de grensdraad).

Als u de breuk in de grensdraad nog steeds niet kunt vinden, zijn er twee mogelijkheden om hem te lokaliseren:

Optie 1: neem contact op met de klantendienst om een draadbreuk-lokalisator aan te schaffen die de breuk in de 
grensdraad lokaliseert. 

Optie 2: volg onderstaande procedure:

1. Verbreek de verbindingen van de omheiningszender.

2. Sluit beide uiteinden van uw gedraaide grensdraad aan op één grensdraadaansluiting.

3. Meet en knip een testdraad af op die de helft is van de totale lengte van uw grensdraad.

4. Sluit één uiteinde van de testdraad aan op de andere grensdraadaansluiting.

5. Lokaliseer de helft van uw grensdraad en snijdt hem door.

6. Verbind het andere uiteinde van de testdraad aan op één van de zijden waar u de 
grensdraad doorgeknipt heeft.

7. Sluit de omheiningszender aan op de stroom en controleer het lusindicatorlampje. Als het 
lusindicatorlampje aan is, kunt u ervan uitgaan dat de breuk zich in de andere helft van de 
grensdraad bevindt.

8. Als het lusindicatorlampje niet gaat branden, kunt u ervan uitgaan dat de breuk zich in dit deel 
van de grensdraad bevindt. Er bestaat echter een kleine kans dat u meer dan één draadbreuk 
in uw systeem heeft. Om zeker te zijn, controleert u beide helften van de gehele lus.

9. Vervang de beschadigde grensdraad door nieuw grensdraad. 

10. Sluit de grensdraad opnieuw aan op de omheiningszender.

11. Controleer het lusindicatorlampje. Als het lusindicatorlampje gaat branden, test u het systeem met de ontvangerhalsband.

 Afvoer van batterijen
Dit apparaat werkt op één1 lithiumbatterij van 3 volt met een capaciteit van 160 mAH. Vervang deze alleen door een 
equivalente batterij die u ontvangen heeft nadat u de klantendienst gebeld heeft. Voor een lijst van telefoonnummers van de 
klantendienst bezoekt u onze website: www.petsafe.net. Gescheiden inzameling van gebruikte batterijen is in veel landen 
verplicht; controleer de plaatselijke voorschriften voor afvoer van gebruikte batterijen. Raadpleeg pagina 62 voor instructies 
voor het verwijderen van de batterij uit het product voor gescheiden afvoer.

 Belangrijk recyclingadvies
Respecteer de in uw land geldende regels betreffende het veilig verwijderen van elektrisch afval en elektrische apparaten. Dit 
apparaat dient hergebruikt te worden. Indien u dit apparaat niet langer nodig hebt, werp het dan niet weg bij het gewone 
huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan worden opgenomen in ons systeem van 
hergebruik. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantendienst voor meer informatie.

aarddraad

testdraad
grensdraad
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Gebruiksvoorwaarden en beperking van 
aansprakelijkheid
1. Gebruiksvoorwaarden
Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw aanvaarding, zonder wijziging, van de voorwaarden, condities 
en kennisgevingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van al dergelijke voorwaarden, condities 
en kennisgevingen. Indien u deze voorwaarden, condities en kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, stuurt u het product, 
ongebruikt en in zijn oorspronkelijke verpakking, op eigen kosten terug naar de betreffende klantendienst, samen met het bewijs 
van aankoop voor een volledige terugbetaling.

2. Correct gebruik
Dit product is ontworpen voor gebruik met huisdieren wanneer training gewenst is. Het specifi eke temperament of de grootte /het 
gewicht van uw huisdier kan ongeschikt voor dit product zijn (zie alstublieft “Zo werkt het systeem” in deze gebruiksaanwijzing). 
Radio Systems Corporation raadt aan dit product niet te gebruiken indien uw huisdier agressief is en is niet aansprakelijk 
voor de geschiktheid van uw huisdier in individuele gevallen. Als u niet zeker bent of dit product geschikt is voor uw huisdier, 
gelieve dan voor gebruik contact op te nemen met uw dierenarts of een gediplomeerde trainer. Een juist gebruik omvat, zonder 
beperking, het doorlezen van de gehele trainingsgids en eventuele specifi eke aanmaningen tot oplettendheid.

3. Geen onwettelijk of verboden gebruik
Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit systeem voor training van huisdieren is niet bedoeld om te 
schaden, verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor het niet bedoeld is, kan leiden tot het 
schenden van nationale of plaatselijke wetten.

4. Beperking van aansprakelijkheid
Radio Systems Corporation of een hiermee geassocieerd partnerbedrijf is in geen geval aansprakelijk voor (i) enige indirecte, 
strafrechtelijke, incidentele, speciale of gevolgschade en/of (ii) enig verlies of schade, voortkomend uit of verbonden met 
misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit 
product conform de wetgeving. Ter voorkoming van twijfel: de aansprakelijkheid van Radio Systems Corporation voor het 
overlijden van personen, persoonlijk letsel, fraude of bedrog wordt door niets in deze clausule 4 beperkt.

5. Aanpassing van voorwaarden
Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en aanwijzing waaronder dit product 
wordt aangeboden, te wijzigen. Indien u voorafgaand aan het gebruik van dit product over dergelijke wijzigingen bent 
geïnformeerd, zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin opgenomen waren.

Conformiteit 
   – Europa

Deze apparatuur is getest en conform de EU R&TTE-richtlijn bevonden. Alvorens deze apparatuur buiten de landen van de EU te 
gebruiken, moet dit worden overlegd met de betreffende lokale R&TTE-autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen 
aan de apparatuur, welke niet zijn geaccordeerd door Radio Systems Corporation, kunnen leiden tot inbreuk op de EU R&TTE-
richtlijnen, tot het verbod op het gebruik van dit systeem en tot het nietig verklaren van de garantie.

Hierbij verklaart Radio Systems Corporation dat deze PIG20-11041 Deluxe omheiningssysteem met draad voor kleine honden, 
In-Ground Fence™ voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is te vinden op: http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

IC - Canada
De werking van het apparaat is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie 
veroorzaken en (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het 
apparaat kan veroorzaken.

Aanpassingen of wijzigingen kunnen de toestemming voor gebruik van de apparatuur ongeldig maken.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

ACMA - Australië
Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke EMC-vereisten zoals gespecifi ceerd door de ACMA (Australische autoriteit voor 
communicatie en media).


