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Let op!
Indien u batterijen nodig heeft, is het belangrijk om te weten dat de garantiebepalingen alleen
gelden indien u gebruikmaakt van de originele DogWatch-batterijen.
U kunt batterijen bestellen op onze website: www.dogwatch.nl

Copyright ®
Niets uit deze handleiding mag zonder toestemming van auteur/vertaler gekopieerd, gefotografeerd
of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
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Inleiding
Geachte cliënt,
Gefeliciteerd met de aanschaf van een DogWatch-systeem, een verstandige keuze. Hoewel het
technisch zeer geavanceerde en kwalitatief hoogwaardig systemen zijn, is het zoals elk technisch
apparaat niet 100% onfeilbaar. U zult ook zelf van tijd tot tijd de werking moeten controleren. Als u
nergens meer op let dan is het goed mogelijk dat uw hond er vroeg of laat een keer vandoor
gaat/niet meer voldoet aan het systeem. Een DogWatch-ontvanger gaat superzuinig met zijn
batterijen om, maar als u nalaat ze op tijd te vervangen, dan gaat uw huisdier er een keer vandoor en
dat zou uiterst vervelend zijn. U kunt het systeem controleren met bijgeleverd testlampje. Ook dient
u van tijd tot tijd de deugdelijkheid van de halsband te controleren: De contactpennen moeten
contact maken met de huid! Anders voelt de hond of kat niets!
Alle FM-DogWatch-ontvangers zijn onderling uitwisselbaar en toepasbaar voor alle in deze
handleiding beschreven systemen.
Elk DogWatch-systeem is een gegarandeerd perfect systeem, mits u op een paar zaken acht slaat:
 Uw hond of kat moet op het systeem getraind worden/zijn. Volg de instructies van deze
handleiding.
 Het is essentieel dat de contactpennen de huid van de hond goed raken welk systeem u ook
toepast! Daarom moet de halsband voldoende strak zitten anders voelt de hond het
onvoldoende of helemaal niet. Ook gaat de band slingeren bij te los zitten en dan kan er een
kale plek ontstaan. Gebruik middellange of lange contactpennen bij lang haar/dichte vacht
om goed contact te waarborgen. Veel te strak is natuurlijk ook niet wenselijk, hier kan de
hond namelijk ook huidproblemen krijgen.
 De batterijen zijn speciale DogWatch-batterijen. Om de computer in de ontvanger niet te
beschadigen mogen alleen DogWatch-batterijen gebruikt worden. Als u andere batterijen
gebruikt vervalt de garantie! Een batterij heeft gemiddeld een levensduur van 2 jaar voor
R12) of een half jaar voor R12M afhankelijk hoe vaak uw huisdier het systeem durft uit te
dagen. De batterij ontlaadt op het moment dat de ontvanger geactiveerd wordt.
 Check eens per maand de ontvanger of alles nog deugdelijk bevestigd zit. (Dus pennetjes nog
vast, halsband nog heel, etc.) Op verlies zit geen garantie.
 DogWatch/Dogtra Holland is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wanneer uw hond
of kat toch onverhoopt mocht weglopen! DogWatch/Dogtra Holland is niet aansprakelijk
voor welke gevolgschade hoe dan ook. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw hond
of kat.
DogWatch is een zeer goed hulpmiddel, maar ook niet meer dan dat. DogWatch/Dogtra
Holland sluit niets voor 100% uit!
Met vriendelijke groet,
Dogtra Holland
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
DogWatch raadt u sterk aan om de halsband ’s nachts of als de hond binnen is, af te doen.











Lees het boekje dat bij uw DogWatch®-systeem met verborgen afrasteringen geleverd wordt
alvorens u het systeem aanzet of begint met de training.
Probeer de complete training met uw hond niet in te korten. Hoe u uw hond het beste traint,
leest u in hoofdstuk 4 op pagina 16 van deze handleiding.
Het DogWatch®-systeem met verborgen afrasteringen is bedoeld voor honden en katten die
als huisdier gehouden worden, te trainen. Het gebruik van dit systeem voor andere
doeleinden is voor eigen risico.
Als uw product onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met uw dealer. Zie voor
adresgegevens de laatste pagina van dit boekje. Als u zelf reparaties uitvoert, vervalt uw
garantie.
Het DogWatch®-systeem met verborgen afrasteringen wordt aanbevolen voor honden van 6
maanden of ouder. Uw dealer zal bij honden jonger dan 6 maanden bekijken of de hond er
klaar voor is. Het heeft alleen te maken of uw hond te trainen is. In principe is een hond
jonger dan 6 maanden nog te speels c.q. niet-“trainingsrijp”. Maar verder heeft het systeem
geen nadelige gevolgen voor zeer jonge honden alleen de training zal wat meer tijd vragen.
Houd de band en de zender buiten het bereik van kinderen.
Stel nooit de zender of ontvanger in terwijl uw hond de halsband al draagt.
DogWatch raadt u aan om uw zender uit het stopcontact te halen wanneer u het voor
langere periodes niet gebruikt. Dit zal mogelijke schade voorkomen bij onweer en/of
kortsluiting
Het product is alleen bedoeld voor getrainde honden die als huisdier gehouden worden. Als
uw hond agressief of gewelddadig is en daardoor zichzelf of anderen kan verwonden buiten
het gebied dat door de verborgen afrasteringen afgebakend wordt, dient u andere
maatregelen te treffen om uw hond in bedwang te houden, denk dan bijvoorbeeld aan de
gebruikelijke afbakening.
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HOE HET DOGWATCH-SYSTEEM MET GRENSKABEL WERKT
Het Dogwatch systeem bestaat feitelijk maar uit drie hoofdonderdelen: Zender, ontvanger en
grenskabel. De grenskabel bepaalt de omtrek van het DogWatch® verborgen afrastering systeem en
kan elk gebied tot 8 ha. (1200 meter grenskabel) insluiten. Bij 4Khz (door uw dealer in te stellen) is
een gebied van 40 ha., of zelfs meer, goed mogelijk. De kabel kan net zo diep ingegraven worden als
kan worden ingesteld bij de Range, minus de hoogte van de hond. Of hij kan op de grond gelegd
worden (bijvoorbeeld in beboste of rotsachtige gebieden). De kabel kan ook aangebracht worden
rond tuinen of zwembaden evenals op een al bestaande afrastering om daarmee te voorkomen dat
uw hond over de bestaande afrastering springt of er onderdoor graaft.

Figuur 1
Grenskabel: De grenskabel geleidt het gecodeerde radiosignaal over de omtrek van uw perceel. De
kabel is een zgn. XLPE kabel en dus geschikt voor zowel ondergronds als bovengronds gebruik. De
kabel is UV – en vochtbestendig.
Signaalveld: Het radiosignaal wordt via de grenskabel in alle richtingen verspreid - het vormt a.h.w.
een cilinder, met de kabel als middelpunt, waarvan u de diameter met de rangeknop kunt variëren.
Het kan gebruikt worden om honden binnen of buiten een bepaald gebied te houden. Het signaal
kan via de Range-knop op de zender aangepast worden om een signaalveld aan beide zijden van de
draad te creëren. Het aanbevolen bereik is 2 – 3 meter. Voordat u het systeem installeert, doet u er
goed aan om te kijken of scherpe bochten vermeden kunnen worden. Het signaal heeft namelijk de
neiging om naar de binnenbocht “te trekken”. De afstand die u instelt geldt alleen op het rechte stuk,
in bochten “verlegt” het zich volgens het “gemiddelde” van waar de kabel ligt.
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Doorlopende lus: Om het systeem goed te laten functioneren, is het nodig dat de grenskabel één
ononderbroken lus vormt. Als er een onderbreking van welke aard dan ook in de kabel zit, wordt het
signaalveld doorbroken. Als de grenskabel gebroken is of niet is aangesloten, gaat het groene
Loopindicatielampje (Loop Monitor Display=LMD) op de zender uit en klinkt er een hoorbare
waarschuwing. De meeste storingen worden veroorzaakt door tuingereedschap. Als u de breuk niet
op kunt sporen, moet u contact opnemen met ons als dealer, (06) 45 49 01 96. Wij beschikken over
speciale apparatuur en kennis om de breuk op te sporen.
Belangrijke aandachtspunten













Houd de zender en ontvanger buiten het bereik van kinderen.
Onderneem nooit pogingen om zelf de zender te repareren.
Zorg ervoor dat de zender en bliksembeschermer goed geaard zijn.
Zorg ervoor dat de halsbandontvanger met het afsluitkapje voor de batterij naar de grond
toe gericht om de hals van uw hond zit.
De halsband moet niet te los en niet te vast zitten, maar gewoon stevig.
Als u de contactpunten moet vervangen, gebruik dan het DogWatch-gereedschap dat
daarvoor bijgeleverd is om te voorkomen dat de halsband te strak komt te zitten. Zorg ervoor
dat de batterij nieuw is en op de juiste wijze geplaatst wordt ….PLUSPOOL op de juiste wijze
aanbrengen. Zie blz. 9
Onderneem nooit pogingen om zelf de ontvanger te repareren.
Zorg ervoor dat de grenskabel een ononderbroken geheel vormt.
Vermijd scherpe bochten in de grenskabel.
Train uw hond zoals in deze handleiding uitgelegd wordt.
Pas de zender nooit aan terwijl uw hond de halsbandontvanger draagt.

Installatie
Zender
Zorgvuldige planning voorkomt problemen en bespaart tijd. Noteer de loop van de grenskabel en de
plaatsen waar splitsingen zijn om service of latere uitbreidingen te vergemakkelijken. Werk samen
met de installateur om de beste plaats voor elk onderdeel te bepalen.
Installatiestappen voor de zender:
1. Geef de zender een droge weerbestendige plaats, zoals een garage, kelder of schuur.
2. De zender moet dicht bij een 230 volt randgeaard stopcontact komen.
3. Plaats de zender op een zodanige manier dat een boorgat naar buiten niet opgemerkt wordt.
4. Gebruik de meegeleverde schroeven om de zender stevig aan de muur te bevestigen.
5. Boor een gat door de buitenmuur en leid de speakerkabel (zip cord, combikabel) daar van
binnen naar buiten door.
6. Installeer buiten de bliksemafleider. (Zie: “Bliksembeschermer.)
7. Sluit de speakerkabel aan op de zender.
8. Sluit de zender aan op het stopcontact.
9. Sluit de donkergroene aardedraad op de zender aan en verbind het andere uiteinde aan de
randaarde van uw goed geaarde stopcontact.
10. Train uw hond of kat goed op het systeem!
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Figuur 2: Installatieschema. Goed 230 volt en goed geaard stopcontact vereist!
Gedraaide draad: Als de grenskabel getwist of “gedraaid” is, wordt het radiosignaal geannuleerd en
dat deel van de draad heeft geen uitwerking op de halsbandontvanger. De kabel kan alleen gedraaid
worden tussen de zender en de grenskabel, en tussen de grenskabel en toegevoegde lussen rond een
plantsoen of zwembad (zie figuur 3). Drie gedraaide draden geven wel ontvangst!
Doorverbinden: Het is belangrijk dat eventuele krimpkousen/lasverbindingen waterdicht zijn, zoals
hieronder aangegeven is.
Bliksembeschermer: Voor maximale bescherming tegen spanningspieken levert DogWatch zowel
interne als externe beveiliging. Voor externe beveiliging wordt de bliksembeschermer gebruikt, voor
interne beveiliging moet u de donkergroene kabel deugdelijk aan de randaarde van uw huisinstallatie
leggen.
De bliksembeschermer beschermt de zender tegen beschadiging door blikseminslag of
hoogspanningspieken. De bliksembeschermer moet worden aangesloten op een deugdelijke
aardpen. Een koperen pijp is hier heel geschikt voor. De lengte dient minimaal 2 meter te zijn. Op
dezelfde pen als het schrikdraadapparaat is niet toegestaan. Het is belangrijk dat uw
elektriciteitssysteem deugdelijk geaard is.
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Voorbeelden van installatieontwerpen

Figuur 3
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Bliksembeschermer
Blikseminslag kan schade veroorzaken aan uw DogWatch-zender. De bliksembeschermer kan ervoor
zorgen dat dit niet gebeurt. De bliksembeschermer werkt alleen als het systeem deugdelijk geaard
is.

Figuur: 4 bliksembeschermer of piekbeveiliger.
1. Zet de bliksembeschermer buiten (binnen kan ook)op de plaats waar de speakerkabel van de
zender uit de garage of het huis komt.
2. Voer de draden door de rubberen pakking (deze moet ingesneden worden). Sluit de
speakerkabels aan op de moertjes binnen in de bliksembeschermer. 1 links, 1 rechts (zie
afbeelding).
3. Voer de uiteinden van de (indien gedraaide) grenskabel (ook aangesloten op de moertjes
binnenin de bliksembeschermer) naar buiten door de rubberen pakking. Ook 1 links, 1 rechts.
4. Sluit het uiteinde van de geel/groene aardedraad (het gelaste oog) op de moer binnenin de
bliksembeschermer (zie afbeelding 4). Voer de aardedraad door de rubberen pakking.
5. Plaats een aardpen van ongeveer 2,5 meter (het liefst koperbuis of pen) buiten het gebouw,
maar wel dicht bij de bliksembeschermer. Verwijder de eventuele extra lengte van de draad
en vermijd scherpe bochten erin. De aardedraad moet altijd naar beneden aflopen en
aangesloten worden.
6. Sluit het ander einde van de aardedraad aan op de aardpen met behulp van een speciale
aardpenklemschroef (niet meegeleverd).
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Grenskabel
Planning
 Het is belangrijk om de aansluiting en het uitzetten van de grenskabel zorgvuldig te plannen.
 Houd rekening met al bestaande tuinen, planten, vijvers, paadjes en oprijlanen. Maak
gebruik van de natuurlijke logische grenzen op uw terrein. Dit zal de training van uw hond
ten goede komen, bijvoorbeeld: langs conifeerhaag of sloot, dan heeft uw hond ook een
visuele herkenning en wordt de kans dat uw hond in het signaalveld komt beduidend kleiner.
 Plan zorgvuldig waar u de gedraaide kabel wilt laten lopen en op welk punt u hem wilt laten
overgaan in de grenskabel. De kabel moet een ononderbroken lus vormen.
 Vermijd scherpe bochten, omdat ze onregelmatige radiosignalen veroorzaken. Vermijd ook
situaties waarin de kabel op minder dan 60 cm afstand van zichzelf ligt.
 Laat de grenskabel nooit parallel aan een metalen buis of kabel lopen, kruisen op
verschillende hoogtes kan wel.
 Als uw buren ook een DogWatch Hidden Fence System hebben, dient u een minimale
afstand van enkele meters tussen de beide grenskabels in acht te nemen. Nog beter is om in
dat geval voor een site bij site-systeem te kiezen (4Khz – 8Khz).
 Leg de grenskabel niet te dicht langs uw woning, het signaal gaat dwars door de muur, uw
huisdier kan dan binnen problemen krijgen. Laat de grenskabel niet parallel lopen aan
ondergrondse kabels of metalen pijpen, deze zouden ook als antenne kunnen gaan werken.
Dergelijke kabels of pijpen moeten loodrecht gepasseerd worden door de grenskabel. De
grenskabel kan, zonder dat het signaal erdoor aangetast wordt, onder rotspartijen, stenen
paden of zandsteen doorlopen.
Installatie
 Bepaal waar u de binnenrand van het signaalveld wilt hebben en markeer die binnenrand
met de DogWatch-trainingsvlaggen. De vlaggen moeten 5 á 10 meter uit elkaar staan. Ze
markeren de rand van het signaalveld en dienen als visuele hulp voor u en uw hond tijdens
de training.
 Controleer het uitgezette traject voor de grenskabel eerst op stenen, wortels, ondergrondse
kabels, pijpen, e.d. voordat u de grenskabel ingraaft. Gebruik een rechthoekige spa om een
smalle sleuf van 8-10 cm diep te graven. Leg de grenskabel in de sleuf en dek hem helemaal
toe. Sluit de twee uiteinden van de gedraaide kabel aan op de grenskabel m.b.v.
Krimpkousen/lasdoppen. Zorg ervoor dat ze waterdicht zijn.
 Als de grenskabel een asfalt pad of oprijlaan moet kruisen, brengt u in het asfalt een sleuf
aan van 0,5 cm diep m.b.v. een cirkelzaag of slijptol voorzien van een blad met een gehard
oppervlak (zgn. diamantzaag of steenschijf). Leg de kabel in de sleuf en sluit hem af met een
asfalt kit. Als de kabel een betonnen pad of oprijlaan moet kruisen, legt u de kabel in een
voeg en kit die af.
 Om de kabel te lassen zie de instructie achter in deze handleiding.
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DOGWATCH SYSTEEM 1200

Figuur 5: Zender systeem 1200
Kenmerken van de Systeem 1200 zender
1. On/off: Deze schakelaar maakt het op een gemakkelijke manier mogelijk om de zender aan
of uit te zetten. Het rode Power-indicatielampje op het voorpaneel gaat aan als de zender in
werking is.
2. PWR: De zender wordt van stroom voorzien door een stekker die op een stopcontact
aangesloten moet worden. Het stopcontact moet geaard zijn. De adapter moet op de zender
aangesloten worden via de uitgang waar “PWR” bij staat.
3. GND: De donkergroene aardedraad wordt aangesloten op de zender via de “GND”-uitgang.
Het andere eind moet op de aarde van de huisinstallatie aangesloten worden. Het
gemakkelijkste is om deze draad te verbinden met de randaarde van het stopcontact (zie
verderop in deze handleiding). Het zal echter alleen werken als uw stopcontact geaard is.
Raadpleeg bij onduidelijkheid hierover een elektricien.
4. LOOP: Uw systeem wordt geleverd met een speakerkabel (zip cord) met aan één uiteinde
een stekkertje. Deze stekker past in de aansluiting onder op de zender waar “Loop” bij staat.
Dit is het begin van de grenskabel. Als uw grenskabel eenmaal correct geïnstalleerd is en
aangesloten op de zender, zal het groene ledje aan gaan. Als de grenskabel gebroken is of als
het signaal onderbroken wordt, gaat het LMD-lichtje uit en klinkt er een hoorbare
waarschuwing.
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5. RANGE: Het radiosignaal wordt via de grenskabel in alle richtingen (“cilinder”, met variabele
diameter) uitgezonden. Het signaal kan aangepast worden door middel van de Range Control
op de zender, zodat er aan elke zijde van de draad een signaalveld ontstaat. Het aanbevolen
bereik ligt tussen de 1,8 en 3 meter. Hoe breder de zone wordt hoe moeilijker het voor uw
viervoeter is om uit te breken. Hoe smaller de zone hoe groter het gebied voor uw hond of
kat wordt. In dit spanningsveld zult u het juiste evenwicht moeten vinden. Wij, als
DogWatch-dealer, adviseren u om zeker in het begin voldoende zone te creëren, later kunt u
terugschroeven en het terrein weer “vergroten”. Uw hond zal een correctie krijgen als hij het
signaalveld verlaat en het correctiegebied binnentreedt. Verander nooit het bereik als uw
hond de ontvanger draagt.
6. SIGNAALVELD: Het signaalveld heeft twee gebieden. Als uw hond het signaalgebied
betreedt, zal hij eerst een hoorbare waarschuwing krijgen. Als hij het signaalveld verder
ingaat (correctiegebied), krijgt hij een correctie. Het gebied waarin de hoorbare
waarschuwing wordt gegeven, omvat ongeveer 13% van het totale signaalveld plus
correctieveld. Om de batterij te sparen, wordt er door de zender een kortdurende
waarschuwingscorrectie uitgezonden als uw hond het signaalveld binnengaat en langer dan
15 seconden in het gebied blijft waar (in eerste instantie) alleen de hoorbare waarschuwing
wordt gegeven. Dit treedt altijd in werking, maar zal niet werken als de ontvanger afgestemd
is op alleen hoorbaartrainingsniveau (zie fase 1 van de training).
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R12 en R12m ontvanger

De onderdelen van zowel de R12 (zie plaatje) en de R12M zijn hetzelfde, behalve dat de R12M kleiner is en
een andere batterij gebruikt.
Batterij van de ontvanger
Zowel de R12 als de R12m gebruikt een vervangbare batterij. Beide ontvangers zijn waterdicht wanneer
het batterijkapje goed gesloten is. contactpennen voldoende vast draaien met Multitool
R12 batterij: de R12 ontvanger maakt gebruik van een 3,6 volt lithium batterij. Bij normaal gebruik zal
deze batterij ongeveer twee jaar meegaan. Het positieve (+) uiteinde van de batterij moet naar beneden
worden geplaatst (figuur 6).
R12m batterij: de R12m ontvanger maakt gebruik van een 3 volt (1/3 N) lithium batterij. Bij normaal
gebruik zal deze batterij ongeveer zes maanden meegaan. Het negatieve (-) uiteinde van de batterij moet
naar beneden worden geplaatst (figuur 7).

Figuur 6

Figuur 7
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Batterijprogramma: vraag bij uw DogWatch Dealer naar het batterijprogramma. Indien uw DogWatch
Dealer geen programma biedt, kunt u deelnemen aan het DogWatch Batterijprogramma. Hierbij wordt u
elke 6 of 24 maanden een nieuwe batterij toegezonden, afhankelijk van het type apparaat. Bel DogWatch
op 0344-602218 of bezoek onze website: www.dogwatch.nl.
1200 serie ontvangermogelijkheden
Verstelbare halsband: de ontvanger is bevestigd aan een in te
stellen nylon halsband. De band dient geplaatst te worden
boven de gewone halsband. De halsband moet nauwsluitend
gedragen worden om goed te werken. Uw dealer zal de band
afstellen. Deze moet strak genoeg zitten zodat de contactpunten
goed contact maken met de huid van de hond (figuur 8).
Controleer de eerste paar dagen van het dragen van de band of
deze niet te strak zit of huidirritatie veroorzaakt op de nek. Het is
van belang om de band ’s nachts, wanneer de hond binnen is, af
te doen.
Contactpennen: uw DogWatch Dealer zal de correcte lengte van
de pennen bepalen aan de hand van de nek van uw hond, de
vacht en de gevoeligheid van de huid. De pennen moeten contact maken met de huid, wilt de hond de
stimulatie voelen. In sommige gevallen is het aan te raden om de vacht in de buurt van de pennen te
trimmen, zodat de pennen gemakkelijker contact kunnen maken met de huid.
Verstel en bevestig de pennen alleen met het afstelgereedschap dat word meegeleverd. Bij gebruik van
tangen of soortgelijk gereedschap is het mogelijk dat de pennen te vast worden gedraaid, en kunnen deze
de zender beschadigen.
Antenne: de zender maakt gebruik van een alzijdig gerichte antenne. Het gebruik van meerdere antennes
in de zender zorgt ervoor dat er een optimaal signaalveld wordt bereikt.
Testlampje: het testlampje biedt de mogelijkheid om de
ontvanger te testen. Houdt het testlampje tegen de
contactpennen (figuur 9) en brengt de ontvanger binnen
het signaalveld. Zodra de ontvanger het signaal opvangt
van de grensdraad, zal er een hoorbaar geluid klinken en
zal het testlampje oplichten.
Automatische uitschakeling: het DogWatch Systeem is zo
ontworpen dat het uw hond beschermt van een
overcorrectie in het geval dat uw hond het signaalveld
binnenloopt. Indien uw hond het veld niet verlaat, zal de
ontvanger automatisch na 15 seconden stoppen met het corrigeren – dit beschermt uw hond tegen
overcorrectie. Uw hond zal ook een corrigerende “waarschuwing” krijgen, elke 15 seconden. Dit zal
doorgaan totdat de hond het veld verlaat.
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Ontvangerinstellingen / Trainingsniveaus
Het 1200 systeem beschikt over 4 trainingsniveaus plus een hoorbare instelling. Niveau 1 is een erg lage
correctie die in veel gevallen geschikt is voor het treinen van een rustig huisdier. Niveaus 2 en 3 zijn
oplopend sterkere niveaus. Niveau 4 is bedoeld voor huisdieren die een hoog correctieniveau nodig
hebben om te luisteren. Uw DogWatch Dealer zal de ontvanger instellen op het juiste niveau voor uw
huisdier.
Alle instellingen zijn ontworpen om Huisdier vriendelijk te zijn, en zullen geen blijvende schade bij uw
hond veroorzaken.
Instellingen en het veranderen van het trainingsniveau
Houd het testlampje met het uiteinde van de magneet tegen de markeringen op de zijkant van de
ontvanger (figuur 5). Houd de magneet stil en u zult een aantal bliepjes horen bij een steeds hoger
wordend niveau. Het trainingsniveau zal steeds hoger worden zolang de magneet in positie wordt
gehouden.

Figuur 10
Wanneer u het gewenste trainingsniveau bereikt, haal dan de magneet weg van de ontvanger. De
ontvanger is nu ingesteld. Opmerking: elke keer wanneer de magneet de ontvanger activeert, zal deze de
niveau-instelling van de ontvanger met een stap verhogen, deze cyclus zal door blijven gaan in de
volgorde zoals staat aangegeven in de onderstaande tabel, zolang de magneet op zijn plaats wordt
gehouden.
OPMERKING: elke magneet die bij de markeringen op de ontvanger wordt gehouden, zal dit proces in
werking zetten.

Trainingsniveau Alleen hoorbaar Niveau 1 Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Geluid
een lange bliep 1 bliep
2 bliepjes 3 bliepjes
4 bliepjes
Correctieniveau geen
laag
gemiddeld gemiddeld tot sterk sterk
Meerdere honden: bij het 1200 systeem is het mogelijk om een verschillend trainingsniveau te selecteren
voor iedere hond – hierdoor is het voor u mogelijk om bijvoorbeeld een hond te trainen op niveau 1,
terwijl de andere hond beveiligd is met niveau 2.
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Statuslampje van de ontvanger
Het statuslampje houdt continu uw ontvanger in de gaten en biedt de volgende functies:







Starten Wanneer u voor de eerste keer de batterij in uw ontvanger plaatst, zal het statuslampje
rood en groen knipperen. Dit geeft aan dat de ontvanger op de correcte wijze is gestart. Zodra de
ontvanger is gestart, zal het statuslampje elke 40 seconden groen knipperen om aan te geven dat
deze normaal functioneert. Mocht het lampje niet knipperen, controleer dan de batterij om er
zeker van te zijn dat deze op de juiste manier geplaatst is.
Indicator van het trainingsniveau Wanneer u het trainingsniveau van uw ontvanger instelt (zie de
vorige pagina), dan zal het statuslampje groen knipperen samen met de hoorbare bliepjes. Het
aantal keren dat het lampje knippert (of de ontvanger bliept) zal gelijk zijn aan het
trainingsniveau dat u hebt ingesteld.
Indicator van het signaalveld Wanneer u de ontvanger test binnen het signaalveld, dan zal het
statuslampje groen knipperen wanneer de ontvanger zich in de hoorbare zone bevindt, en zal het
rood en groen knipperen wanneer de ontvanger zich in de correctiezone bevindt.
Indicator van de batterij Deze functie houdt het spanningsniveau van de batterij bij. Zodra de
ontvanger registreert dat de batterij een laag spanningsniveau heeft, dan zal het statuslampje
niet langer meer elke 40 seconden groen knipperen, maar zal het elke 10 seconden rood
knipperen. Dit geeft aan dat uw batterij bijna leeg is en dat u de batterij binnen de komende 3-4
dagen dient te vervangen.

Het lampje ‘Lege batterij’ resetten
1. Verwijder de oude batterij.
2. Voordat u de nieuwe batterij plaatst, laat u de ontvanger 5 minuten liggen zonder batterij.
3. Na 5 minuten kunt u de nieuwe batterij plaatsen
Als u vergeet te wachten voordat u de nieuwe batterij plaatst, dan zal het lampje “Lege batterij” rood
blijven knipperen totdat deze zich automatisch na 24 uur reset.

18

Gebruikershandleiding Dogwatch 1200 serie
TRAINING

Het leerproces
Dit deel geeft de stappen weer die nodig zijn om uw hond aan te leren binnen de uitgezette grens van uw
terrein te blijven. In feite kunt u in dit gedeelte leren hoe u uw hond iets moet aanleren, dus is het
uitermate belangrijk dat u iedere stap volledig begrijpt.

Houding
Als u uw hond iets nieuws aanleert,
moet dat voor beiden iets plezierigs
zijn. Daarom is het erg belangrijk dat
uw houding gedurende het
complete trainingsprogramma
positief en opgewekt is. Als u
opgewekt bent, zal uw hond dat ook
zijn. Als u echter nerveus of
gefrustreerd wordt tijdens de
training, zal uw hond die negatieve
houding bemerken en die ook
aannemen, wat weer gevolgen heeft
voor de manier waarop hij leert. Uw
hond moet begrijpen dat u de leider
bent en hij de volgeling en leerling
is. Wees eerlijk en consequent: de hond blijft daardoor in een goed humeur.
Als u eenmaal aan het programma begonnen bent, moet u minimaal zeven dagen laten verlopen voordat
u uw hond, zonder hem aan de riem te nemen, in uw tuin laat. Houd de trainingssessies kort (ongeveer
10 minuten) en plezierig. Uw hond moet minimaal 6 maanden oud zijn. Voordat hij kennismaakt met het
DogWatch Hidden Fence System moet hij op de juiste wijze aan de riem lopen en zitten op bevel. Als u
meerdere honden heeft, moet elke hond apart getraind worden.
Ontsnappings-/vermijdingsconditionering
U gaat nu leren hoe de ontsnappings-/vermijdingsconditionering werkt. Dit zijn de principes die gebruikt
worden bij leren reageren van uw hond op het DogWatch Hidden Fence System.
Ontsnappingsconditionering betekent heel eenvoudig dat een bepaalde reactie een onplezierig gevoel
beëindigt. Een voorbeeld van ontsnappingsconditionering is als een hond zijn hok ingaat bij de eerste
donderklap om zodoende aan de regen te ontsnappen die hoogstwaarschijnlijk volgt.
In gedragsmatige terminologie uitgedrukt ziet deze situatie er zo uit:
Ontsnappingstraining
Hint
Donderslag





afkeer van
regen
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reactie
rent naar zijn hok
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Vermijdingsconditionering is slechts een uitbreiding van ontsnappingstraining. Wat gebeurt er met de
hond die zijn hok in rent? Na een aantal onweersbuien leert hij de regen te vermijden in plaats van aan de
regen te ontsnappen. Zodra hij de donder hoort rent hij zijn hok in en wordt helemaal niet nat.
In gedragsmatige terminologie uitgedrukt ziet dat er zo uit:
Hint
Donderslag





gevolgd door

reactie
rent naar zijn hok

Veilig en vermijdingsgebied
Het DogWatch Hidden Fence System werkt op de volgende manier:
Uw terrein heeft twee duidelijk onderscheiden gebieden:
1. Veilig gebied:
2. Vermijdingsgebied:

het gebied waar uw hond zonder beperking mag zijn.
het signaalveld, uitgezet door de grenskabel.

Als uw hond het signaalveld binnengaat, geeft de halsbandontvanger een hoorbaar
waarschuwingssignaal, gevolgd door een elektrische stimulatie. Het hoorbare waarschuwingssignaal is de
HINT en de elektrische stimulatie is waar uw hond een AFKEER van heeft. Het doel van de training is om
uw hond te leren reageren op de hint door terug te gaan in het veilige gebied.
Als uw hond volledig getraind is, zal hij in het veilige gebied blijven.
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Voordat u begint
Instellen van de Range: het bereik van het signaalveld dient ingesteld te worden op 2,5 - 3 meter. Loop
met de halsbandontvanger en het testlampje daarop aangesloten naar de grenskabel om het ingestelde
bereik te testen. Op de rand van het signaalveld moet de halsband gaan zoemen en het testlampje
aangaan. Voer de test uit voordat u uw hond naar buiten laat gaan.
Aanpassen van de halsband: het pasklaar maken van de halsband is uiterst belangrijk. Beide
contactpunten moeten contact maken met de huid. Als dat niet zo is, zal hij geen elektrische stimulatie
ontvangen. Een te losse halsband maakt het mogelijk dat de contactpunten heen en weer schuiven over
de huid, waardoor de huid geïrriteerd kan raken. Als u een langharige hond hebt, dient u de langere
contactpunten te gebruiken. Bevestig deze door gebruik te maken van het door DogWatch meegeleverde
speciale gereedschap (de 5/16”-sleutel). Wees voorzichtig: draai de pennen niet “dol”, de ontvanger is
dan beschadigd, neem contact op met uw dealer. De halsbandontvanger moet elke dag afgedaan worden
om de huid te laten wennen aan de contactpunten. Als dit niet gebeurt, kan dat tot gevolg hebben dat de
huid geïrriteerd of zelfs ontstoken raakt. Wij raden u sterk aan de band ‘s nachts af te doen wanneer de
hond binnen is. Dan wordt de kans op huidirritatie sterk minder.
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Traingsvolgorde
Plaats vlaggetjes, bordjes of gekleurd touw op de rand van het grensgebied – de zones waarin de
ontvanger/halsband het radiosignaal opvangt. Bordjes dienen als zichtbare aanwijzing voor uw huisdier
en dit vergemakkelijkt de training aanzienlijk! Uw hond kan dan zien waar het is en niet alleen horen. In
het begin zeer belangrijk. Zie figuren 11 en 12.

Eerste dag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Doe de halsbandontvanger om bij uw hond.
Bevestig de riem aan zijn reguliere halsband, die lager zit dan de DogWatch-halsband.
Speel twee of drie minuten met uw hond. Maak samen plezier.
Loop met hem uw terrein rond, maar blijf binnen het veilige gebied.
Aan het einde van de wandeling loopt u naar één van de trainingsvlaggen. Houd met de ene hand
uw hond beet en schud met uw andere hand aan de vlag. Zeg heel beslist: “Nee! Nee!”
Neem uw hond mee terug naar het midden van het veilige gebied.
Loop nu nog een keer uw terrein rond en sta uw hond toe het te vermijden gebied in te gaan
tussen twee trainingsvlaggen.
Op het moment dat uw hond het te vermijden gebied inloopt, ontvangt hij een hoorbaar signaal
en een elektrische stimulatie. Roep onmiddellijk: “Kijk uit!” en trek uw hond terug in het veilige
gebied. STA UW HOND NIET TOE OM DE GRENSKABEL TE PASSEREN!
Geef uw hond een compliment en speel een paar minuten met hem in het veilige gebied. Deze
fase van speltherapie is een heel belangrijk onderdeel van de training. Hierdoor wordt benadrukt
dat slechts een deel van het gebied vermeden moet worden. Laat uw hond apporteren als hij dat
graag doet.
Na een paar minuten gespeeld te hebben, loopt u, met uw hond aan de lijn, langs het gehele
grensgebied, maar steeds in de veilige zone.
Neem uw hond mee naar binnen en doe de DogWatch-halsband af. Gefeliciteerd! U hebt de
eerste dag van de training erop zitten. Let op: eerste indrukken zijn voor honden net zo belangrijk
als voor mensen. De eerste kennismaking van uw hond met een elektrische stimulatie moet daar
zijn waar hij hoogstwaarschijnlijk het gebied zou verlaten, zoals de oprijlaan of andere paden.
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Tweede dag
1. Doe de halsbandontvanger en de trainingsriem om bij uw hond, en neem hem mee naar buiten.
Speel met hem voor een paar minuten.
2. Loop, met uw hond aan de lijn, langs het gehele grensgebied, maar steeds in de veilige zone. Stop
onderweg twee of drie keer, schud aan een vlaggenstok en zeg nadrukkelijk: “Nee! Nee!” Zoek
vandaag een andere plaats uit om uw hond te trainen.
3. Sta uw hond toe om het te vermijden gebied in te lopen. Als hij zich uit het gebied terugtrekt na
het horen van het waarschuwende signaal, prijst u hem wel een paar minuten in het veilige
gebied. Kies een andere plaats uit en herhaal de oefening.
4. Als uw hond het hoorbare signaal negeert en de elektrische stimulatie krijgt, roep dan: “Kijk uit!”
en trek hem terug in het veilige gebied. De reden om: “Kijk uit!” te roepen is om te benadrukken
dat het vermijdingsgebied gevaarlijk is. Het is erg belangrijk om bezorgdheid in uw stem door te
laten klinken als u roept.
5. Geef uw hond een compliment en speel een paar minuten met hem in het veilige gebied. Na een
paar minuten gespeeld te hebben, loopt u, met uw hond aan de lijn, langs het gehele
grensgebied, maar steeds in de veilige zone. Neem uw hond mee naar binnen en doe de
DogWatch-halsband af.
Derde dag
1. Doe de halsbandontvanger en de trainingsriem om bij uw hond, en neem hem mee naar buiten.
2. Herhaal de training van de tweede dag, maar kies een aantal verschillende plaatsen.
Vierde dag
1. Doe de halsbandontvanger en de trainingsriem om bij uw hond, en neem hem mee naar buiten.
Speel met hem voor een paar minuten. Wandel daarna met uw hond langs het grensgebied van
de veilige zone.
2. Laat iemand die u assisteert (een vriend of een buurman) aan de andere kant van de grenskabel
verschijnen. Uiteraard moet u dit vooraf geregeld hebben. Loop door naar het beginpunt van uw
wandeling en passeer uw helper zonder iets tegen hem te zeggen. Blijf in het veilige gebied. Als
uw hond naar de helper toegaat en het vermijdingsgebied ingaat, staat u toe dat hij de
elektrische stimulatie ontvangt. Herhaal de “Kijk uit!”-procedure en trek hem terug in het veilige
gebied. U MAG UW HOND IN GEEN GEVAL TOESTAAN DAT HIJ DE GRENSKABEL PASSEERT.
3. Laat de helper verdwijnen, loop weer dezelfde route met uw hond en laat uw helper weer
verschijnen.
4. Als uw hond geen poging doet om naar uw helper toe te gaan, stopt u met de oefening.
5. Beëindig de training van deze dag door uw hond te prijzen en met hem te spelen voor een paar
minuten. Wandel nog een keer met hem langs het grensgebied van de veilige zone. Neem hem
dan mee naar binnen en doe de halsband af.
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Vijfde dag
1. Herhaal de training van de vierde dag, maar voeg het volgende toe:
a. Praat met uw helper terwijl hij aan de ene en u aan de andere kant van de grenskabel
staat.
b. Wandel met uw hond langs het grensgebied van de veilige zone. De helper loopt ook
mee, maar wel ongeveer 3 tot 4 meter aan de andere kant van de grenskabel.
c. Als de oefening voorbij is, speelt u met uw hond, brengt hem naar binnen en doet de
halsband af.
Zesde dag
Herhaal de oefening van de vijfde dag. Vervang uw helper nu door een familielid. MOEDIG UW HOND
NOOIT AAN OM HET VERMIJDINGSGEBIED IN TE GAAN OF OM DE GRENSKABEL TE PASSEREN.
Zevende dag
Dit is een rustdag voor u en uw hond. Vandaag traint u niet met uw hond. Beiden hebben het verdiend,
tenminste, als u tot nu toe het trainingsprogramma gevolgd hebt.
Achtste tot en met de veertiende dag
Op deze dagen kunt u uw hond zonder riem mee naar buiten nemen. Als hij gedurende deze periode het
vermijdingsgebied inderdaad vermijdt, kunt u vanaf de vijftiende dag beginnen met uw hond alleen naar
buiten te laten gaan. Tijdens de achtste tot en met de veertiende dag laat u vrienden langskomen die uw
erf opkomen en met u spreken terwijl u uw hond aait. Praat ook met uw buurman, “over de afrastering”.
Hij moet op zijn eigen terrein staan en u met uw hond ook op uw eigen grond. U kunt nu ook beginnen
met het verwijderen van de trainingsvlaggen. Neem elke dag één vlag weg, werk daarbij om en om. Na de
trainingsperiode van veertien dagen moet uw hond volledig getraind zijn op de grenzen.

Met uw hond over de lijn,
Probleem: Voor de hond is niet duidelijk wat er gaat gebeuren, eerst verplicht achter de kabel
en schokjes voelen even later verplicht over de kabel. Wie verzint dit ?? Hoe weet de hond dat
hij nu zonder de halsband geen schokjes meer krijgt ? Raadsel voor dat beest.
Hoe legt u dat het arme dier uit zonder dat het beest zenuwachtig begint te worden ?
Wat u te allen tijde dient te voorkomen is verwarring! Dingen mixen waardoor de hond in de
stress komt. Of te wel de kluts kwijt raakt.
Vandaar dat het wenselijk is om eerst de hond goed te trainen op het Dogwatch systeem, dan
een week vakantie. Dan de volgende fase: Over de kabel. Gefaseerd werken en géén dingen
door elkaar beginnen te doen! In stappen werken.
In ieder geval doet u de halsband af! De zender aan de muur bij het stopcontact blijft te allen
tijde aan staan. U gebruikt bij het trainen van Dogwatch een andere leiband dan de uitlaatlijn,
verschil maken, daar gaat het om!!! Verschil tussen op het terrein blijven en wandelen buiten
het terrein.
U trekt b.v. u laarzen aan, hond de band af, u trekt zelf een speciale jas aan die u anders nooit
draagt, b.v. oranje pech onderweg jas, zet een hoed, helm of misschien uw gevechtspetje van
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vroeger uit militaire dienst op, u pakt een emmertje met daarin 10 tot 20 brokjes voer. Roept
de hond 20 tot 30 meter binnen de kabel en loopt achteruit, lokt de hond mee door met het
emmertje te lokken totdat u met de hond aan de andere kant gekomen bent. Hond de eerste
keer waarschijnlijk zeer aarzelend, gaat van lieverlee beter. Wek vertrouwen bij het beest
Een klein hondje kunt u er ook gewoon over tillen natuurlijk i.p.v. brokjes!
Morgen hetzelfde ritueel, op dezelfde plek, op hetzelfde tijdstip. Wees consequent, vermijdt
elke verwarring.
Als u dit een paar dagen herhaalt duurt het niet lang of wanneer u de hond de band afdoet, u
laarzen aantrekt, de helm opzet, zijn of haar wandelriem voor de dag haalt holt hij of zij zo
achter u aan, zonder dat u het emmertje met brokjes nog nodig heeft.
Wat ook zeer goed werkt is b.v. dat u de fiets gebruikt. Halsband af en fiets mee. Hond heeft zo
door dat wanneer u de fiets voor de dag haalt hij of zij veilig mee kan, zonder fiets niet. U linkt
dan het systeem aan de fiets .
Of bij het uitlaten een zgn. harnas gebruiken i.p.v. een standaard uitlaat lijn.
De hond moet het wandelen ergens aan kunnen linken, linken dat het op dat moment veilig voor
hem of haar is, daar gaat het om !
En………. Wat ook bijzonder effectief is om het in omgekeerde volgorde te doen. Hond b.v.
tuigje om, fiets klaar zetten tegen de hoek van de schuur, enz. Na twee weken gaat u dan
starten met het Dogwatch systeem. Voor hond is dan onmiddellijk duidelijk wat er gaat
gebeuren indien u hem ’s avonds het tuigje omdoet, fiets pakt of laarzen aantrekt.
Hij weet dan onmiddellijk dat u het terrein met hem of haar gaat verlaten, dan heeft hij of zij het
vooraf geleerd!

LET OP: U kunt dan niet meer zonder meer met de fiets weg zonder de hond!! Wanneer u een
boodschap denkt te gaan doen zonder de hond, de halsband niet afdoet zal de hond denken dat
u gaat fietsen met hem. Helaas een enorm gejank zal het resultaat zijn en uw hond voelt zich
vies bedrogen. Uw schuld, uw fout.
De reactie van uw hond op elektrische stimulatie
Elektrische stimulatie is al meer dan twintig jaar een veilig en effectief onderdeel van het trainen van
honden. Iedere hond reageert anders als er een milde stimulatie wordt gegeven. Sommige honden
reageren (bijna) niet, terwijl andere honden zullen janken en/of achteruit zullen springen. Sommige
honden “bevriezen”. Troost uw hond niet wanneer hij een stimulatie gehad heeft, omdat u op die manier
zijn angst versterkt. Alles is sterk afhankelijk van welk niveau u instelt.
Om te onthouden







Stel de halsband regelmatig goed af.
Test de batterij regelmatig.
Houd de contactpunten schoon.
Gooi geen voorwerp om te apporteren in het vermijdingsgebied.
Blijf positief als u uw hond traint.
Sta uw hond nooit toe om de grenskabel te passeren.
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PROBLEEMOPLOSSER
Het systeem
Als uw hond niet binnen de grens blijft die door het DogWatch Hidden Fence System uitgezet is,
controleer de volgende punten:
















Hebt u samen met uw hond het volledige trainingsprogramma van veertien dagen doorlopen?
Is de batterij in de halsbandontvanger leeg?
Is de batterij op de juiste manier aangebracht?
Zit de halsbandontvanger te los?
Is één van de gaten in de band uit gescheurd ?
Is de halsband nat en vies ? Dan gaat de correctiestroom door de band i.p.v. de huid van de
hond! Blokje van de band halen, band wassen en goed drogen.
Is op de ontvanger het afsluitkapje voor de batterij goed geplaatst?
Werkt de ontvanger goed? (Gebruik testlampje)
Staat de zender aan en is hij goed afgesteld?
Is het signaalveld te klein?
Is de grenskabel op de juiste manier aangesloten?
Koppel de grenskabel in de bliksembeschermer los en verbind de twee boutjes door met
bijvoorbeeld een schroevendraaier en houd de ontvanger er vlak voor. Als deze het nu doet zit
het probleem in de grenskabel.
Is de grenskabel gebroken?
Is de bliksembeschermer goed aangesloten?
Staat de zender niet per abuis op 4Khz of AM (zie switches op de achterzijde).

Meer tips om problemen op te lossen kunt u online vinden op www.dogwatch.nl Als het u niet lukt om de
oorzaak van het probleem op te sporen, neem dan contact op met uw erkende dealer.
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HET REPAREREN VAN DE KABEL
Essentieel is dat de las waterdicht gelegd wordt! Dit voorkomt problemen in de toekomst. Gebruik
hiervoor enkel en alleen de speciale DogWatch-lasdoppen.
Ga als volgt te werk:
1. Strip beide kabeleinden voldoende af.
2. Draai beide uiteinden stevig in elkaar.
3. Knip beide einde recht af op ongeveer 5 mm.
4. Draai de lasdop stevig op de ingedraaide uiteinden.
5. Open de tube met gel en duw de kabels met lasdop tot ongeveer de helft, draai tube een keer
rond en trekt lasdop weer iets omhoog zodat lasdop 100% gevuld is met gel.
6. Duw lasdop met kabeluiteinden onderin de tube en sluit de tube met deksel af.
7. Plaats las in de grond maar zorg ervoor dat er absoluut geen spanning op de kabel staat want dan
komt de las weer terug uit de tube!
8. Zie de volgende tekening.
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DIVERSE ZAKEN
Vervanging van batterijen
Het gebruik van batterijen die niet door DogWatch Inc. zijn goedgekeurd kan een verkeerde werking van,
of zelfs blijvende schade aan, de ontvanger veroorzaken. Het gebruik van dergelijke batterijen maakt de
garantiebepalingen ongeldig.
Waarschuwing
U moet uw hond trainen in overeenstemming met deze handleiding voor de hoogst mogelijke
effectiviteit.
Het systeem is niet bedoeld voor honden met een “slechte staat van dienst”, zoals agressief gedrag. U
bent zelf degene die dit het beste weet en de leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
schade op welke wijze dan ook veroorzaakt door uw hond.
Het is nooit onmogelijk dat uw hond toch een keer ontsnapt door welke oorzaak dan ook. U moet dan
aanvullende maatregelen nemen.
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Garantie
Op zender: drie jaar als u zelf installeert, levenslang, als wij installeren.
Op ontvangers: levenslang, ongeacht of u zelf installeert of niet.
Garantie geldt niet voor kabel, nylonhalsbanden, batterijen, trafo en evt. verzendkosten.
Registratie
Dogwatch kent levenslang garantie op zender en ontvanger voor de eerste eigenaar indien het door de
Dogwatch dealer is geïnstalleerd. Indien u het zelf installeert wordt het onderstaande schema
gehanteerd.

Geen garantie op accessoires zoals nylonbanden, batterijen, trafo (gaat defect door ruw gebruik, vallen ,
stoten etc.) of grenskabel. Verlies van ontvanger of onderdelen vallen buiten de garantie. Ook evt.
verzendkosten vallen niet onder de garantie.
Wanneer u het systeem zelf installeert dient u de bijgesloten garantiekaart in te vullen en deze binnen 7
dagen terug te sturen naar:

Dogtra Holland
Molenkempke 1i,
4043 KC Opheusden, Nederland
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Dogwatch Product Garantie
Door DealerStandaard geïnstalleerd* ONTVANGER

Standaard

PT4
Systeem
1200

3 jaar

Levenslang

R7 & R8

Levenslang†

3 jaar

Levenslang

Levenslang†

GK-zender

2 jaar

2 jaar

System 1200
R7 & R8
1200M &
1200

ZENDER

Extra
voeding

1 jaar

Levenslang†
† Ook wanneer deze is
stukgebeten door de
hond

1 jaar

DOOR DEALER-GEÏNSTALEERD GARANTIE: Elke Performance Serie of Systeem 1200 zender geïnstalleerd
door een geautoriseerd dealer, toegepast met een DogWatch spanningspiek beveiliging en geaard
volgens DogWatch specificaties, zal garantie verkrijgen zolang de eerste eigenaar het systeem bezit.
INSTALLATIE EN ONDERHOUD: De dealer zal, tegen te vergoeden installatiekosten, het product
installeren volgens DogWatch installatie instructies. De dealer of DogWatch Inc. zullen in geen geval
verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor schade aan ondergrondse leidingen, kabels of iets
dergelijks. Tevens zal, noch de dealer, noch DogWatch Inc., verantwoordelijk gehouden kunnen
worden voor het in de originele staat terugbrengen van het terrein van de klant.

WAARSCHUWING: OM HET SYSTEEM EFFECTIEF TE LATEN ZIJN DIENT U UW HOND VOLGENS HET
TRAININGSSCHEMA TE TRAINEN. HET SYSTEEM IS NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK BIJ HONDEN MET EEN
AGRESSIEF VERLEDEN. DOOR HET ORDERFORMULIER TE ONDERTEKENEN ERKENT DE KLANT DAT ZIJN
HOND(EN) ZULK VERLEDEN NIET HEEFT (HEBBEN). HET SYSTEEM ZAL NIET ONDER ALLE
OMSTANDIGHEDEN ALLE HONDEN BINNEN DE GRENZEN KUNNEN HOUDEN. WANNEER UW HOND(EN)
ZICHZELF OF ANDEREN BINNEN OF BUITEN DE AFZETTING KWAAD KUNNEN DOEN DIENT U ANDERE
MAATREGELEN TE TREFFEN OM UW HOND(EN) AAN BANDEN TE LEGGEN.

DogWatch/Dogtra Holland is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wanneer uw hond of kat
toch onverhoopt mocht weglopen!; DogWatch/Dogtra Holland is niet aansprakelijk van welke
gevolgschade hoe dan ook.Zoals u ook zelf uw huisdier moet blijven voeren, veeartskosten heeft, etc.,
etc. blijft u verantwoordelijk voor uw hond of kat. DogWatch is een zeer goed hulpmiddel, maar ook
niet meer dan dat. DogWatch/Dogtra Holland sluit niets voor 100% uit!
U dient zelf het systeem regelmatig te testen op de juiste werking volgens de handleiding
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