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Welkom.
U en uw huisdier zijn voor elkaar bestemd. Ons doel is u de beste kameraadschap en de meest onvergetelijke momenten te bezorgen. Uw 
trainer met afstandsbediening is ontworpen om uw huisdier meer vrijheid te geven en tegelijk veilig te houden.

We weten dat veilige huisdieren zorgen voor blije eigenaren. Lees voordat u begint de belangrijke veiligheidsinformatie door. Neem gerust 
contact met ons op indien u vragen heeft.

Hierna kunnen Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. en andere aangesloten 
ondernemingen of merken van Radio Systems Corporation gezamenlijk “Wij” of “Ons” worden genoemd.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Uitleg van legenda in deze gids

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor 
potentiële risico's op lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsmeldingen op die na dit symbool worden 
weergegeven om letsel of overlijden te voorkomen.

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

VOORZICHTIG gebruikt zonder het symbool voor een veiligheidswaarschuwing geeft een risicovolle 
situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot licht of gematigd letsel.

VOORZICHTIG, zonder het symbool voor een veiligheidswaarschuwing, geeft een riskante situatie 
aan die, wanneer deze niet wordt vermeden, letsel bij uw huisdier tot gevolg kan hebben.

• Gebruik dit product niet wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het 
overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw hond, neem dan contact 
op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.

• Het is zeer belangrijk dat u en uw huisdier veilig zijn tijdens een training aan de lijn. Zorg dat uw huisdier aan een stevige riem zit, die lang 
genoeg is voor de hond om te proberen achter iets aan te jagen, maar niet zo lang dat hij op de weg of in een ander onveilig situatie kan 
geraken. U moet ook fysiek sterk genoeg zijn om uw huisdier tegen kunnen houden als hij probeert te jagen.

• Dit huisdiertrainingsapparaat is geen speelgoed; uit de buurt van kinderen houden.

• Wanneer een halsband te lang gedragen wordt of te strak om de nek van het huisdier zit, kan deze beschadiging van de huid 
veroorzaken, variërend van roodheid tot decubitus. Dit wordt ook wel doorligwonden genoemd.

• Laat uw hond de halsband nooit langer dan 12 uur per dag dragen.
• Positioneer de halsband, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur anders om de nek van het huisdier.
• Controleer regelmatig opnieuw of de halsband goed past om overmatige druk te voorkomen; volg de instructies in deze 

gebruiksaanwijzing.
• Het kan nodig zijn de vacht in het gebied van de contactpunten bij te knippen. Scheer de nek van de echter hond nooit; dit kan leiden tot 

uitslag of infectie.
• Maak nooit een riem vast aan een halsband met contactpunten. Dit zorg voor overmatige druk op de contactpunten.
• Wanneer u een riem vastmaakt aan een aparte halsband, zorg er dan voor dat deze geen druk op de trainingshalsband uitoefent.
• Maak de nek van de hond en de contactpunten van de halsband iedere week schoon met een vochtige doek.
• Onderzoek het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes.
• Indien er uitslag of een wond is, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid is genezen.
• Als de aandoening meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan een dierenarts.
• Bezoek onze website voor meer informatie over doorligwonden en druknecrose.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij gezonde huisdieren. Als u er niet zeker van bent dat uw huisdier helemaal gezond is, 
adviseren wij u de dierenarts te bezoeken voordat u het product gebruikt.

http://www.petsafe.com
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Inhoud van de doos

Trainer met 
afstandsbediening 
voor 100 meter 

USB-laadadaptor 
(uitsluitend modellen 
voor 100 m)

USB-laadadaptor 
(uitsluitend voor 
modellen voor 300 m, 
600 m en 900 m)

Trainer met afstandsbediening 
voor 300 meter, 600 meter en 
900 meter 

Testlampje Lange contactpunten

U heeft ook het volgende nodig
• Schaar
• Aansteker

Hoe werkt het?
Met de PetSafe® Trainer met afstandsbediening kunt u gemakkelijk de communicatie met uw hond verbeteren. Wanneer 
u op een knop van de afstandsbediening drukt, wordt er een signaal naar de halsband van uw hond gestuurd. Met drie 
trainingsopties - geluidssignaal, vibratie en statische stimulatie - kunt u in korte tijd zorgen voor een goed afgerichte hond.

De trainer kan gebruikt worden voor wandelingen zonder riem met verschillend bereik, variërend van 100, 300, 600 en 
900 meter (afhankelijk van het aangeschafte model). Een makkelijk af te lezen digitaal beeldscherm op de afstandsbediening en 
een lichtgewicht, waterdichte en oplaadbare trainingshalsband zijn ook inbegrepen. 

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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De trainingshalsband en afstandsbediening opladen
Overmatig opladen kan de levensduur van de batterij verkorten. Laad uw afstandsbediening en halsband 
uitsluitend op wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

1. Sluit de trainingshalsband en afstandsbediening aan en laad deze helemaal op. Dat kan maximaal 5 uur duren.
2. Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen gaat het groen LED-lampje op de halsband uit en stopt de batterijmeter op 

de afstandsbediening met lopen en geeft vol aan.
3. Plaats de rubberen hoesjes terug op de halsband en afstandbediening wanneer deze zijn 

opgeladen.

De trainingshalsband inschakelen
Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat u een piepje hoort van laag naar hoog en het groen 
LED-lampje gaat branden, en laat de knop dan los.

Opmerking: De afstandsbediening staat altijd aan en het beeldscherm wordt weergegeven wanneer 
een willekeurige knop wordt ingedrukt.

De trainingshalsband uitschakelen
Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat halsband een piepje laat horen van hoog naar laag en 
laat de knop dan los. Het rood LED-lampje brandt terwijl de knop wordt ingedrukt en gaat uit 
wanneer de halsband wordt uitgeschakeld.

Snelle tip: Schakel de halsband uit wanneer u deze niet gebruikt, om de levensduur van de batterij 
te verlengen. Wanneer u de halsband langere tijd niet gebruikt, laad deze dan om de 4 tot 6 weken 
opnieuw op.

De trainer met afstandsbediening testen
Wij willen graag dat u zelf ervaart hoe de statische stimulatie werkt. Begin altijd op het laagste niveau en verhoog de intensiteit 
tot het niveau waar u zich het meest comfortabel bij voelt. 

1. Plaats een vinger op beide contactpunten van de trainingshalsband.
2. Houd uw afstandsbediening ongeveer 0,5 meter van de trainingshalsband. Begin bij niveau 0 en houd gedurende 1 tot 

2 seconden de vibratieknop ingedrukt. U moet een ononderbroken vibratie voelen. Er is één vibratieniveau.
3. Verhoog het niveau van de statische stimulatie naar 1. Bij dit niveau voelt u de stimulatie mogelijk niet. Opmerking: 

Ononderbroken stimulans wordt niet langer verzonden dan 10 ononderbroken seconden. Druk op de knop opnieuw in en 
laat deze weer los om opnieuw te activeren.

4. Verhoog het niveau met de instelknop voor het statische niveau totdat het ongemakkelijk begint aan te voelen.

Geluidssignaal: Geeft een geluidssignaal met een niet-instelbaar volume 
af aan de halsband.

Vibratie symbool: Stuurt 1 niet-instelbaar niveau voor vibratiestimulans naar 
de halsband. Niveau 0 is voor vibratie.
Statisch symbool: Geeft maximaal 15 niveaus statische stimulatie af aan de 
halsband die kunnen worden ingesteld met de instelknop. Niveaus 1-15 zijn voor 
statische stimulatie.

 
Slot symbool: Geeft aan dat statische stimulatieniveaus 8-15 
geblokkeerd zijn.

Hond 1 / Hond 2: Geeft aan welke trainingshalsband ingeschakeld is.

Controlelicht batterij: Geeft de resterende levensduur van de batterij in 
de afstandsbediening aan. 

Aan-uit
knop Oplaadpoort

Niveauregelaar
0=Vibratie
1-15=Statisch

Geluidssignaal Vibratie/
Statische stimulatie

Hond 1*
Hond 2

De optie Hond 1 / Hond 2 is niet beschikbaar op de 100 meter Trainers met 
afstandsbediening.

*

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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De trainingshalsband passen
Belangrijk: een correcte pasvorm en plaatsing van de trainingshalsband is belangrijk voor een effectieve 
training. De contactpunten moeten rechtstreeks contact maken met de huid van uw hond aan de 
onderkant van zijn hals.
1. Start met de halsband uitgeschakeld en uw hond 

die staat en niet zit (A).
2. Doe de trainingshalsband zo om bij uw huisdier 

dat het PetSafe®-logo omhoog gericht is en de 
traininghalsband direct onder de kin van uw hond 
is geplaatst. De contactpunten moeten aan de 
onderzijde van de nek van uw hond zitten en 
contact maken met de huid (B). Opmerking: Soms is het noodzakelijk om het haar rond de contactpunten bij te knippen, om 
zeker te zijn van een permanent contact. Er zijn ook langere contactpunten inbegrepen.

Scheer de nek van de hond niet want dat vergroot de kans op huidirritatie. Laat de hond de trainingshalsband nooit langer 
dan 12 uur per 24 uur dragen. Als u de trainingshalsband te lang om laat, kan dit leiden tot huidirritatie. Doe de halsband af 
wanneer u uw hond niet traint.

3. Controleer hoe strak de trainingshalsband zit door één 
vinger tussen het uiteinde van een contactpunt en de hals 
van uw hond te steken (C). De halsband moet redelijk 
strak zijn, maar mag de hond niet verstikken.

4. Laat uw hond de trainingshalsband een paar minuten 
dragen en controleer de pasvorm dan nog een keer. 
Controleer de pasvorm na een tijdje nogmaals, wanneer 
uw hond gewend raakt aan de trainingshalsband.

5. Wanneer u de halsband op maat knipt, markeer de halsband zodanig dat er nog ruimte is voor groei of een wintervacht. Haal 
de halsband van uw hond en knip af. Gebruik, bij nylon halsbanden, een aansteker om het uiteinde dicht te branden (D).

De halsband verstellen

Richels

Schuifgesp

• De schuifgesp voorkomt dat de halsband los komt te zitten rond de hals van de hond.
• De randen moeten naar boven wijzen; de halsband gaat glijden als de gesp niet correct bevestigd is.

De halsband opnieuw koppelen of een tweede halsband koppelen
Opmerking: Er is geen tweede halsband beschikbaar voor de Trainers met afstandsbediening voor 100 meter.
Volg onderstaande stappen indien de trainingshalsband niet reageert wanneer er op een knop wordt gedrukt, of wanneer u een 
tweede halsband aanschaft:
1. Gebruik de Hond 1 / Hond 2 knop op de afstandsbediening om Hond 1 of Hond 2 te selecteren. Druk, met de 

afstandsbediening in- en de halsband uitgeschakeld, op de aan-uitknop van de halsband en houd ingedrukt. 
2. Na ongeveer 5 seconden gaat het ledlampje op de halsband uit, wat aangeeft dat het gereed is voor koppeling. Druk op 

één van de 2 stimulatieknoppen bovenop. Het ledlampje van de halsband gaat 5 keer knipperen om aan te geven dat de 
koppeling is gelukt. 

Opmerking: Als u een trainer voor 300, 600 of 900 meter hebt en u wilt een andere trainingshalsband aan het systeem 
toevoegen, zijn er Add-A-Dog® halsbanden beschikbaar op www.petsafe.com of u kunt met onze klantenservice bellen.

A B

C D

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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Trainingstips 
Wanneer u uw hond een bepaald gedrag probeert aan te leren, zorg er dan voor dat uw hond begrijp wat u wilt voordat u de 
statische stimulatie introduceert. U kunt dit doen met behulp van de favoriete snoepjes van uw hond. Begin opnieuw als uw hond 
zenuwachtig, bang of in de war is na de statische stimulatie en zorg ervoor dat uw hond het signaal begrijpt met behulp van een 
training met snoepjes.

Wanneer begint u met de training: Gebruik de trainingshalsband uitsluitend voor honden die minimaal 6 maanden oud 
zijn en op zijn minst 3,6 kg wegen. U kunt met een basisgehoorzaamheidtraining zonder trainingshalsband beginnen zodra uw 
puppy thuis is.
Ongewenst gedrag stoppen: Het stimulatieniveau moet voldoende zijn om uw hond te onderbreken en u de kans te geven 
de aandacht van uw hond af te leiden naar andere gedrag. Het is het beste als het gedrag waarnaar u de aandacht van uw hond 
wilt afleiden “incompatibel” is met het ongewenste gedrag. Als u bijvoorbeeld een hond wilt aanleren niet te springen en hem dan in 
plaats daarvan laat zitten, dan is dat incompatibel en weerhoud u hem er zo van om te springen.
Opmerking: Als u complimentjes of snoepjes onmiddellijk na de correcte reactie geeft, is dat goed om uw hond aan te 
moedigen om het gewenste gedrag te herhalen. Dit kan helpen de communicatie tussen u en uw hond te verbeteren.

Conditionering van de halsband: U wilt niet dat uw hond het dragen van de trainingshalsband associeert met het 
gecorrigeerd worden. Als uw hond de halsband draagt, zorg dan dat er voldoende tijd is om te spelen en dat u uw hond een 
hond laat zijn.
Timing: Timing is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de statische training werkt. U moet de statische stimulatie onmiddellijk 
na het ongewenste gedrag toepassen (binnen 2 seconden). Dit zorgt ervoor dat uw hond het verband legt tussen het 
ongewenste gedrag en de statische stimulatie. Stop de stimulatie als uw hond zenuwachtig, bang of in de war is na de statische 
stimulatie en zorg ervoor dat uw hond het gewenste gedrag, dat de statische stimulatie zal stoppen en/of een beloning oplevert, 
heeft geleerd. Uw hond moet bijvoorbeeld leren dat meelopen gewenst gedrag is en beloont wordt in plaats van gecorrigeerd 
te worden voor aan de riem trekken. Dit voorkomt dat de hond in de war raakt en geeft hem de gelegenheid meer controle te 
hebben op de gevolgen.
Opmerking: Controleer wekelijks of de contactpunten niet te strak zitten.

Gebruik de trainingshalsband nooit om agressief gedrag te corrigeren of te elimineren. Als u niet zeker weet of uw hond 
agressief is, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.

Het beste stimulatieniveau voor uw hond vinden
Belangrijk: start altijd op het laagste stimulatieniveau en verhoog de intensiteit.
De Trainer met afstandsbediening heeft 1 geluidssignaal-, 1 vibratie- en 15 statische stimulatieniveaus. Hiermee kunt u het meest 
geschikte stimulatieniveau voor uw huisdier kiezen. We raden training met geluidssignaal en vibratie aan of desgewenst de 
lagere niveaus van statische stimulatie. In de meeste gevallen zijn niveaus 1 – 7 van de statische stimulatie afdoende voor uw 
trainingsbehoeften. Niveaus 8 – 15 zijn geblokkeerd om u eraan te herinneren dat u naar de hogere stimulatieniveaus gaat.

Als u de trainingshalsband bij uw huisdier hebt omgedaan, is het tijd om het “erkenningsniveau” te vinden. Het “erkenningsniveau” is 
het stimulatieniveau dat uw hond begint op te merken. Dit niveau moet uw hond geen ongemakkelijk gevoel geven. UW HUISDIER 
MAG GEEN GELUID MAKEN OF IN PANIEK RAKEN ALS HIJ STIMULATIE KRIJGT. GEBEURT DIT TOCH, DAN LIGT HET 
STIMULATIENIVEAU TE HOOG EN MOET U NAAR HET VORIGE NIVEAU TERUGKEREN. Het kan ook aangeven dat de 
halsband te los zit en uitsluitend met tussenpozen contact maakt. Controleer of de halsband goed past en de contactpunten de huid 
van uw hond raken maar dat u nog wel een vinger tussen de contactpunten en de huid van uw hond kunt plaatsen. Geen reactie op 
hogere niveaus kan aangeven dat de halsband niet goed past en dat de contactpunten geen contact maken met de huid van uw 
hond (zie "De trainingshalsband passen").

Volg de onderstaande stappen om het erkenningsniveau van uw huisdier te vinden:
1. Kies niveau 0 en druk op de knop rechts bovenin en houd deze gedurende 1 tot 2 seconden ingedrukt. Een kleine verandering 

in het gedrag van uw huisdier, zoals nieuwsgierig rondkijken, aan de halsband krabben of schudden met zijn oren, geeft het 
erkenningsniveau aan dat voor hem het meest geschikt is.

2. Herhaal dit nog een paart keer als uw hond niet reageert, voordat u op statische stimulatie overgaat.
3. Kies niveau 1 en druk op de knop rechts bovenin en houd deze gedurende 1 tot 2 seconden ingedrukt.
4. Herhaal, als uw hond nog niet reageert, dit stimulatieniveau nog een paar keer voordat u naar het volgende niveau gaat.

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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5. Verhoog de statische stimulatieniveaus totdat uw huisdier betrouwbaar op de stimulatie reageert. Opmerking: De niveaus 
8-15 zijn vooraf geblokkeerd op de Trainer met afstandsbediening. Druk de knoppen voor naar boven en naar beneden 
aan de linkerkant gelijktijdig in en houd ze ingedrukt om te deblokkeren.

6. Als uw hond nog altijd niet reageert op niveau 15, controleer dan of de trainingshalsband goed past (zie "De trainingshalsband 
passen"). U kunt dit ook op uw hand uitproberen op een lager niveau om te controleren of de halsband werkt.

Neem contact op met onze klantenservice als u al deze stappen hebt geprobeerd en uw hond nog steeds niet reageert op 
de stimulatie.

Is de statische stimulatie veilig voor 
mijn huisdier?

Hoewel de stimulatie onplezierig is, is dit niet schadelijk voor uw huisdier.

Hoe oud moet een huisdier 
zijn voor het gebruik van de 
trainingshalsband?

Uw huisdier moet basisgehoorzaamheidscommando's zoals "Zit" of "Blijf" kennen en 
minstens 6 maanden oud zijn voordat u de trainer gebruikt. De trainingshalsband kan te 
groot zijn voor honden die minder wegen dan 3,6 kilo.

Als mijn huisdier eenmaal getraind is 
en mijn bevelen gehoorzaamt, moet 
hij de trainingshalsband dan nog 
langer dragen?

Waarschijnlijk niet. Het kan soms nodig zijn om de trainingshalsband te dragen wanneer 
bekrachtiging nodig is.

Zijn de halsband en 
afstandsbediening waterdicht?

Ja.

Hoe lang moet ik ononderbroken 
stimulatie aan mijn huisdier 
toedienen?

De maximale tijd waarin u stimulatie aan uw huisdier kunt afgeven is 10 seconden. 
Na tien seconden wordt de afstandbediening onderbroken en moet u de knop voor 
ononderbroken stimulans loslaten en opnieuw indrukken.

Instructies voor testlamp
1. Schakel de trainingshalsband in.
2. Houd de contactpunten voor het testlampje tegen de contactpunten.
3. Druk op de stimulatieknop op uw afstandsbediening.
4. Het testlampje gaat knipperen. Opmerking: bij hogere stimulatieniveaus zal het testlampje 

feller knipperen.
5. Schakel de trainingshalsband uit.
6. Bewaar het testlampje voor volgende tests.
Opmerking: als het testlampje niet knippert, laad dan de batterij opnieuw op en test opnieuw. Als het testlampje dan nog steeds 
niet knippert, neemt u contact op met de klantenservice of bezoekt u onze website.

Belangrijk: Het testlampje kan worden gebruikt om de contactpunten aan te draaien. Deze 
trainingshalsband heeft speciale waterdichte contactpunten die zullen breken als ze te strak worden 
aangedraaid. Als uw contactpunten ooit losraken, draait ze dan niet meer dan een kwartslag verder dan 
handvast aan.

VEEL GESTELDE VRAGEN

http://www.petsafe.com
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Garantie
Drie jaar niet-overdraagbare beperkte garantie

Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Alle informatie over de garantie die geldt voor dit product en 
de voorwaarden ervan vindt u op www.petsafe.com en/of zijn verkrijgbaar bij de klantenservice in uw regio.

Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2de etage, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ierland

Canada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 V.S.

Australië/Nieuw-Zeeland – In overeenstemming met de Australische consumentenwet, Garanties tegen defecten, die 
vanaf 1 januari 2012 van kracht is, zijn de garantiedetails van dit product als volgt: Radio Systems Australia Pty Ltd. (hierna 
'Radio Systems') garandeert de oorspronkelijke koper, en geen andere koper of de volgende eigenaar, dat dit product, indien 
onderworpen aan normaal en correct thuisgebruik, vrij is van gebreken in materiaal of vakmanschap voor een periode van drie 
(3) jaar na de aankoopdatum. Een 'oorspronkelijke koper/consument' is een persoon of entiteit die het product oorspronkelijk 
kocht, of een ontvanger van een nieuw product als ongeopend geschenk in de originele verpakking. Indien het product door 
de klantenservice van Radio Systems wordt onderhouden, dekt Radio Systems de werkuren en onderdelen gedurende de 
eerste twee jaar van het eigendom; na de eerste drie jaar is een vergoeding voor onderhoud of upgrade van toepassing 
overeenkomstig de vervanging van het product door een nieuw of gerepareerd product naar goeddunken van Radio Systems. 

De beperkte garantie is niet overdraagbaar en wordt automatisch beëindigd als de oorspronkelijke koper het product van Radio 
Systems verder verkoopt of het eigendom overdraagt waarop het product van Radio Systems is geïnstalleerd. Deze beperkte 
garantie sluit onvoorziene schade uit die het gevolg is van het kauwen van een hond; schade door bliksem; of verwaarlozing, 
wijziging en misbruik. Consumenten die producten kopen buiten Australië en Nieuw-Zeeland of bij een onbevoegde verkoper, 
moeten het product terugbrengen naar de oorspronkelijke plaats van aankoop voor problemen met de garantie.

Radio Systems voorziet geen terugbetalingen, vervangingen of upgrades als u zich bedenkt, of voor elke andere reden die niet 
in deze garantievoorwaarden wordt vermeld.

Claimprocedure: Elke claim onder deze garantie moet rechtstreeks worden ingediend bij de klantenservice van Radio Systems 
Australia Pty Ltd. op het adres. Klantenservice:

Radio Systems Australia Pty Ltd. 
PO Box 7266, Gold Coast Mail Centre QLD 9726, Australië 
Inwoners van Australië: 1800 786 608 
Inwoners van Nieuw-Zeeland: 0800 543 054 
E-mail: aus-info@petsafe.net

Als u een claim wilt indienen, moet u een aankoopbewijs kunnen overleggen. Zonder aankoopbewijs repareert of vervangt 
Radio Systems geen defecte onderdelen. Radio Systems vraagt klanten om contact op te nemen met de klantenservice van Radio 
Systems voor een garantieretournummer alvorens het product terug te sturen. Als u dit niet doet, kan de reparatie of vervanging 
van het product vertraging oplopen.

Als het product binnen 30 dagen na de datum van de oorspronkelijke aankoop defect wordt geacht, zorgt Radio Systems 
ervoor dat er een vervangend product wordt gestuurd voordat u het defecte product terugstuurt. U ontvangt een postzak bij 
het vervangende product voor het retourneren van het defecte product. U moet het product binnen 7 dagen na ontvangst van 
de vervanging retourneren. Als het product meer dan 30 dagen na de datum van de oorspronkelijke aankoop defect wordt 
bevonden, moet de consument het product op eigen kosten naar Radio Systems sturen. Radio Systems test en vervangt het 
defecte apparaat of de onderdelen en stuurt het gratis terug naar de consument, op voorwaarde dat het product zich nog 
binnen de garantieperiode bevindt. Deze garantie is naast andere rechten en rechtsmiddelen wettelijk voor u beschikbaar. 
De goederen van Radio Systems worden geleverd met garanties die volgens de Australische consumentenwet niet kunnen 
worden uitgesloten. U hebt recht op vervanging of terugbetaling bij een belangrijk defect en op vergoeding van enig ander 
redelijkerwijs te verwachten verlies of schade. U hebt ook recht op reparatie of vervanging van goederen als de goederen niet 
van aanvaardbare kwaliteit zijn en het defect geen belangrijk defect is.

Als u vragen hebt of meer informatie wilt, neemt u contact op met onze klantenservice op 1800 786 608 (Australië) of 0800 
543 054 (Nieuw-Zeeland).

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
mailto:aus-info@petsafe.net
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Conformiteit
Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn geaccordeerd door Radio Systems Corporation, 
kunnen leiden tot een verbod op het gebruik van dit systeem. 

 

Radio Systems Corporation verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat deze producten voldoen aan de essentiële 
vereisten onder artikel 3van de RED (2014/53/EU) en de RoHS Richtlijn (2011/65/EU). Ongeoorloofde wijzigingen of 
veranderingen aan de apparatuur die niet zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation kunnen EU RED voorschriften 
overtreden, het recht van de gebruiker ontnemen om de apparatuur te bedienen en laat de garantie vervallen.

Hierbij verklaart Radio Systems Corporation dat deze producten voldoen aan de essentiële vereisten en andere desbetreffende 
bepalingen. U vindt de conformiteitsverklaring op: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

IC 
Dit apparaat voldoet aan de vergunningsvrije norm(en) voor satellietuitwisseling van Industry Canada (RSS). De werking van het 
apparaat is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit 
apparaat moet interferentie accepteren, ook als deze leidt tot ongewenst functioneren van het apparaat.

ACMA 
Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke EMC-vereisten zoals die door de ACMA (Australische Communicatie- en Media-
Autoriteit) zijn gespecificeerd.

Belangrijk advies voor recycling
Neem de in uw land geldende regelgeving betreffende de veilige afvoer van afval van elektrische en elektronische 

apparaten in acht. Dit apparaat dient te worden gerecycled. Indien u deze apparatuur niet langer nodig heeft, werp deze dan 
niet bij het gewone huisvuil weg. Controleer de regelgeving in uw regio of breng de apparatuur terug naar de plaats van 
aankoop, zodat deze kan worden opgenomen in ons systeem van hergebruik. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met 
de klantenservice voor verdere informatie.

Wegwerpen van batterijen
In veel regio's is gescheiden inzameling van gebruikte batterijen verplicht; vraag naar de regelgeving in uw regio 

voordat u gebruikte batterijen weggooit.

Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid
1. Gebruiksvoorwaarden 

Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw acceptatie zonder wijziging van de hier weergegeven 
voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Gebruik van dit product impliceert dat u akkoord gaat met deze 
voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Indien u deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen niet wenst te 
aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke verpakking en voor eigen kosten terug te sturen 
naar de betreffende klantenservice, samen met het aankoopbewijs voor volledige restitutie.

2. Beoogd gebruik 
Dit product is ontwikkeld voor gebruik met huisdieren die moeten worden getraind. Dit product is mogelijk niet geschikt 
voor het specifieke temperament of de grootte/het gewicht van uw huisdier. Radio Systems Corporation raadt gebruik van 
dit product af als uw huisdier agressief is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het bepalen van de geschiktheid in 
individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw 
dierenarts of een gediplomeerd trainer voordat u het in gebruik neemt. Correct gebruik omvat, zonder beperkingen, het 
doornemen van de gehele trainingshandleiding en alle veiligheidsinformatie.

3. Geen onwettig of verboden gebruik 
Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit trainingsapparaat is niet bedoeld om schade aan te 
brengen, te verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarop het niet bedoeld is, kan de 
schending van nationale of plaatselijke wetten tot gevolg hebben.

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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4. Beperking van aansprakelijkheid 
Radio Systems Corporation of een van de gelieerde bedrijven kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor (i) 
indirecte, strafrechtelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) verlies of welke schade dan ook dat/die voortvloeit 
uit of verband houdt met misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheden die samenhangen met 
het gebruik van dit product, conform de wetgeving.

5. Wijziging van de algemene voorwaarden 
Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die van toepassing 
zijn op dit product tussentijds 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.

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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©2017Radio Systems Corporation

PetSafe® producten zijn ontworpen om de relatie tussen u en uw huisdier te verbeteren. 
Bezoek onze website op www.petsafe.com voor meer informatie over onze 

uitgebreide productreeks die onder meer omheiningssystemen, systemen ter vermijding, 
trainingssystemen, producten voor blafbeheersing, huisdierluiken, producten voor 

gezondheid en welzijn, afvalbeheersing en voor spel en uitdaging omvat.
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