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Belangrijke Veiligheidsinstructie
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Let op! DOGWATCH beveelt sterk aan dat u de halsbandontvanger ’s nachts afdoet als uw hond
binnen is.
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Lees alle literatuur door welke bijgesloten is bij uw DogWatch® onzichtbare
omheiningsysteem voordat u het systeem aan zet of begint met training.
Probeer niet bepaalde delen van de training van uw hond over te slaan.
Het DogWatch onzichtbare omheiningsysteem is enkel bedoeld voor het insluiten van
honden of katten als huisdier. Gebruik voor enig ander doel is voor risico van de gebruiker.
In het geval dat uw systeem onderhoud behoeft neem dan contact op met uw officiële
DogWatch dealer. Pogingen om het systeem zelf te onderhouden kunnen de garantie doen
vervallen.
Het DogWatch onzichtbare omheiningsysteem is aanbevolen voor honden van 6 maand of
ouder. Uw dealer kan bepalen of een puppy jonger dan 6 maand al geschikt is voor het
systeem.
Houd de zender en ontvanger buiten het bereik van kinderen.
Stel de zender of ontvanger nooit bij wanneer uw hond de halsbandontvanger draagt.
DogWatch beveelt aan om de stekker van de zender uit het stopcontact te nemen en de
grensdraad te ontkoppelen van de zender gedurende onweersbuien of wanneer het systeem
gedurende langere tijd ongebruikt blijft. Dit kan mogelijke schade veroorzaakt door
blikseminslag of spanningspieken voorkomen.
Dit product is slechts bedoeld voor gebruik met getrainde honden of katten. Wanneer uw
hond agressief of gewelddadig is en zichzelf of anderen schade zou kunnen berokkenen
dient u andere maatregelen, zoals een traditionele omheining, te nemen om uw hond in
bedwang te houden.

Om uw lokale dealer te bereiken, bel Dogdomijn op +31(0)488-745 079 of ga naar onze website
www.dogwatch.nl
HOE WERKT HET DOGWATCH SYSTEEM
De grenskabel creëert de buitenrand voor het DogWatch onzichtbare omheiningsysteem, en kan een
gebied tot ongeveer 80 hectare omsluiten. De grenskabel kan onder of boven de grond gelegd
worden (b.v. : in bebost of rotsachtig gebied). Het kan ook geïnstalleerd worden rond tuinen of
zwembaden, of vastgemaakt worden aan een bestaand hek om uw hond te weerhouden van het
ondergraven of er overheen springen.
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PT4 Zendermogelijkheden
PT4 ZENDER MOGELIJKHEDEN
De zender zendt een gecodeerd digitaal FM radiosignaal door de grensdraad. Dit signaal kan
bijgesteld worden om u zodoende de mogelijkheid te geven de onzichtbare omheining om uw
eigendom af te stellen. Het systeem werkt op 220V netstroom.

Regel de zender nooit bij wanneer u hond de halsbandontvanger draagt.
1. Power Aan/Uit: Met deze schakelaar kunt u de zender aan of uit zetten. Het rode “Power”
lampje op het front paneel geeft aan wanneer het systeem “aan” staat.
2. Voeding: De zender wordt gevoed door een adapter welke in een geaard 220V stopcontact
gestoken dient te zijn. De adapter wordt gestoken in het contact met label “PWR.”
3. Batterij TM: Optioneel batterij back-up systeem houdt de zender ingeschakeld bij een
eventuele spanningsuitval. Wanneer de zender wordt gevoed door de back up batterij dan
zal het “power” lampje “uit” blijven. De back up batterij wordt met de zender verbonden
middels het “P-PAK” contact.
4. Aarddraad: The donker groene aardedraad wordt met de zender verbonden middels de
“GND” plug. De donker groene aardedraad dient verbonden te zijn met de aarding van uw
huisinstallatie. Deze aarding is zeer belangrijk, bij onvoldoende aarding geen garantie.
5. Grenskabel plug: Het systeem bevat een kabel met een stekker aan een eind. Deze stekker
past in de “Loop” plug onderin de zender. Dit is het begin van de grensdraad. Zodra de
grenskabel op een juiste manier is geïnstalleerd en aangesloten op de zender zal het groene
grenskabel indicatielampje oplichten.
Wanneer de grenskabel gebroken is of het signaal wordt onderbroken dan zal het lampje uit
gaan en zal een audio signaal gaan klinken. Neem contact op met uw dealer als het
grenskabellampje uit is of controleer rond uw eigendom op breuk van de grenskabel.
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6. Grenskabel controle display (GCD): Het grenskabel controle display geeft een visuele
indicatie van de status van het grenssignaal. Bij een normale configuratie zal elk lampje op
de schaalverdeling overeenkomen met de afstand in foot (± 30cm) waarover het
grenssignaal rondom de kabel wordt afgegeven. Dus wanneer het groene lampje op b.v. 6
staat betekent dat de ontvanger op ± 1.80m vanaf de grenskabel gaat starten. Een
aanzienlijke verandering (verval) in het signaal zou op een (deels) gebroken draad of ander
probleem met de draad kunnen wijzen. (slechte lasverbinding(en) Neem contact op met uw
dealer voor tips bij storing of om een afspraak te maken.
Opmerking: In het geval van een niet traditionele configuratie waarbij grensdraden dicht bij
elkaar liggen zou de GCD het signaal niet accuraat aan kunnen geven maar is in dat geval een
visuele referentie aanduiding. Uw DogWatch dealer zal u de GCD afstelling en uw signaal
bereik uitleggen.
7. Bereik: Het radio signaal wordt vanuit de grensdraad in alle richtingen uitgezonden. U kunt
deze afstand wijzigen door met een kleine schroevendraaier de verzonken schroef (7) aan de
rechterzijkant linksom of rechtsom te verdraaien. Het groene GCD - display lampje zal naar
beneden of omhoog gaan, afhankelijk van welke kant u opdraait. Aanbevolen signaalveld is
in eerste instantie 2 á 3 meter. Hoe smaller het signaalveld wordt, hoe simpeler het voor uw
huisdier wordt om uit te breken.
Signaalveld: Het signaal veld kent twee gebieden. Wanneer uw hond het signaalveld binnen
treedt, krijgt hij een audio waarschuwing. Wanneer de hond verder het veld binnen gaat
krijgt hij een correctie. Het audio gebied is ongeveer 13% van het totale signaal veld. Om te
voorkomen dat uw hond het signaalveld binnen treedt en in het audiogebied blijft, wat de
batterijstatus sterk af zou doen nemen, zal de zender na een periode van 15 seconden
overschakelen van audio naar een korte correctie. Dit zal gebeuren onafhankelijk van de
stand waarin de zender staat behalve wanneer de ontvanger in de stand “alleen audio”
trainingstand staat (zie Fase 1: pagina 19).
8. Trainingsstand: De trainingsstand schakelaar geeft u de mogelijkheid te kiezen tussen twee
huisdier vriendelijke training opties: Basis (stand A) en snel alert “QuickAlertTM” (stand B).
In de basis stand zal uw huisdier een audio waarschuwing krijgen gevolgd door een correctie,
behalve niveau 7 op de ontvanger. Op stand 7 gaat audio onmiddellijk gepaard (dus
gelijktijdig) met correctie. Voor moeilijker te trainen honden zal uw huisdier in de stand alert
een zeer snelle “alert” correctie krijgen gevolgd door de normale audio waarschuwing en
correctie.
Wanneer u meerdere honden op het systeem heeft en u selecteert de trainingsstand dan zal
dit voor alle ontvangers gelden.
9. Tempo: Dit levert drie standen op (1 = langzaam, 2 = middel, 3 = snel). Wanneer uw hond
een correctie krijgt, dan ontvangt hij deze in een serie pulsen. Wanneer het tempo wordt
verhoogd ontvangt de hond meer pulsen per seconde. Deze tempo-optie werkt alleen
wanneer de ontvanger is afgesteld op training niveau 1, 2 of 3.
Kijk voor ontvangerstanden en zenderafstellingen op de kaart op pagina 12.
Opmerking: Aan de achterkant van de zender zitten vier kleine schakelaars. Deze schakelaars dienen
om de zender op de juiste zendfrequentie in te stellen. Uw dealer zal uw systeem middels deze
schakelaars instellen.
Verander deze instellingen niet. Zij zijn slechts voor GEBRUIK VAN DE DEALER.
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R7 en R9 Ontvanger mogelijkheden
De lichtgewicht radio ontvanger welke door uw hond gedragen wordt identificeert het gecodeerde
FM radiosignaal verzonden door de grenskabel. Het creëert een audio waarschuwing gevolgd door
een correctie wanneer hij de grensdraad te dicht benadert. De ontvanger werkt op vervangbare
batterijen en is waterproof wanneer het batterijdeksel goed is dichtgeschroefd.

Verstelbare halsband: Uw ontvanger wordt geleverd verbonden met een afstelbare nylon halsband,
contactpennen voldoende vast draaien met Multitool! De halsband moet boven de normale
halsband gedragen worden. De halsband moet dusdanig afgesteld worden dat de contactpennen de
halshuid van uw hond aanraken. Controleer de afstelling de eerste paar dagen van gebruik om er
zeker van te zijn dat de halsband niet te strak zit of irritatie aan uw dier zijn nek veroorzaakt. Een
halsband die te los zit zal niet werken, contactpennen moeten contact maken met de huid! Een
dikkere vacht vraagt langere contactpennen!
DogWatch raadt aan om de halsband ’s nachts wanneer uw hond binnen is af te doen. Dit zal de kans
op huidirritatie aanzienlijk verminderen.
SafeLink® Digitaal FM signaal: Ons gepatenteerd FM signaal impliceert dat de DogWatch ontvanger
het signaal herkent en enkel en alleen op dit signaal reageert. Dit beschermt uw huisdier tegen
onterechte correcties, veroorzaakt door radio signalen uitgezonden door andere elektronische
apparaten.
AutoMemoryTM: De gepatenteerde AutoGeheugen optie stelt automatisch het correctie niveau van
de ontvanger bij wanneer uw dier de omheining “uitdaagt”. Wanneer de ontvanger is ingesteld op
een van de AutoMemory standen en de hond treedt het signaal veld binnen krijgt de hond de
correctie behorende bij die instelling. Zodra de hond het signaalveld verlaat zal de ontvanger
automatisch het correctieniveau één stand verhogen. Wanneer de hond het signaalveld niet
opnieuw betreedt binnen 24 uur zal de ontvanger zich terug stellen op het originele niveau. De
AutoMemory optie is werkzaam wanneer de ontvanger training stand staat ingesteld op niveau 4, 5
of 6.
FastReactTM Tijd: De DogWatch ontvanger biedt de snelste reactietijd van alle draadloze
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omheiningsystemen. Of uw hond nu het signaalgebied in loopt, rent of sprint, de ontvanger zal
binnen 1/8e seconde reageren én corrigeren.
Automatische Afschakeling: Het DogWatch systeem is ontworpen om uw huisdier te beschermen
tegen over correctie in het geval dat uw hond in het signaalgebied vast komt te zitten. Wanneer uw
hond het signaalveld niet verlaat zal het systeem na 15 seconden stoppen met de correctie en
zodoende uw dier beschermen tegen over correctie. De ontvanger zal zich resetten zodra uw hond
het signaalgebied verlaat.
Onderlegplaatje: Het Onderlegplaatje, de metalen borgringen en de contactpennen verbinden de
ontvanger met de halsband. Het plastic, botvormige Onderlegplaatje is ontworpen voor twee diktes
halsband. Voor dikke halsbanden dient het plaatje gemonteerd te worden met de platte zijde tegen
de band. Voor dunne halsbanden dient het plaatje gemonteerd te worden met de verzonken gaten
tegen de band.
Contact Pennen: De ontvanger wordt geleverd met een set contactpennen. Uw DogWatch dealer zal
bepalen welke de juiste set pennen voor uw hond zijn nek, vacht en huidgevoeligheid. De pennen
moeten contact maken met de huid om uw hond de correctie te laten voelen. Draai de
contactpennen met bijgeleverde sleutel “ normaal “ vast. Te vast geeft kans op afbreken van de
pennen. Mocht dit gebeuren, probeer het zelf niet te repareren! Uw dealer lost het op!
Antenne: De niet richting gebonden antenne van de ontvanger verzekert een optimale ontvangst in
alle richtingen van het signaal.
Test Lampje: Het test lampje geeft u de mogelijkheid de ontvanger te testen. Houd het lampje op de
contactpennen en breng de ontvanger, enkele decimeters van de grond, in het signaalveld. Zodra de
ontvanger het signaal van de grensdraad ontvangt zal het audio signaal klinken en het test lampje zal
oplichten zodra u de correctie zone binnen treedt. Wat ook kan is de ontvanger “ strak” tegen de
zender of bliksembeschermer houden i.p.v. naar de grenskabel te lopen.
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Status Lampje Het lampje geeft continu de status van de ontvanger aan binnen de volgende opties.


Opstarten Wanneer u voor het eerste batterijen in de
ontvanger doet knippert het lampje groen en rood. Dit
geeft aan dat de ontvanger goed is opgestart. Eenmaal
gestart knippert het lampje eenmaal per 30 seconden
ten teken dat de ontvanger werkt. In het geval dat het
lampje niet knippert controleer dan de batterij om zeker
te zijn dat die goed geïnstalleerd is. (zie pagina 10).



Training niveau indicator Wanneer u het training niveau
van uw ontvanger programmeert zal het lampje groen
knipperen in samenhang met een pieptoon. Het aantal
knipperingen komt overeen met het trainingsniveau dat
u gekozen heeft.



Signaalveld indicator Wanneer u de ontvanger test in
het signaalveld zal het lampje groen knipperen in de
waarschuwingszone en groen en rood in de
correctiezone.



Correctie indicatie U kunt aan het statuslampje zien of
uw huisdier de omheining getest heeft. Het statuslampje
zal iedere 30 seconden dubbel groen knipperen
gedurende de 24 uur nadat uw dier in het signaalveld is
geweest.



Batterij indicator Deze optie controleert het voltage
niveau van de batterij. Zodra de ontvanger meet dat de
batterij bijna leeg is dan zal het statuslampje veranderen
van het normale groen iedere 30 seconden naar een
knipperend rood iedere 10 seconden. Dit geeft aan dat
de batterij bijna aan het eind is en dat u de batterij
binnen afzienbare tijd dient te vervangen.
Zie de volgende pagina voor batterijvervanging en het resetten van uw ontvanger.
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Batterijen
Batterijen
BELANGRIJK: Het gebruik van batterijen anders dan welke door DogWatch zijn voorgeschreven kan
resulteren in verkeerd functioneren van de ontvanger of kan blijvende schade aanrichten. Bij gebruik
van iedere niet goedgekeurde batterij vervalt de garantie.
Instructies voor het plaatsen van de batterij.
Hoe de batterijen te plaatsen
R7mini Batterij: De R7mini ontvanger wordt gevoed door een 3 volt (1/3 N) lithium batterij. De
ontvanger is ontworpen om tot 6 maanden met een batterij te kunnen doen. De negatieve (-) pool
van de batterij moet naar beneden geplaatst worden.
R9 Batterij: De R9 ontvanger wordt gevoed door een 3.6 volt lithium batterij. De ontvanger is
ontworpen om tot 2 jaar met een batterij te kunnen doen. De positieve (+) pool van de batterij moet
naar beneden geplaatst worden.

Batterijen nodig?
Ga naar www.dogwatch.nl. Selecteer batterijen bestellen, etc. Omdat het om een relatief klein
bedrag gaat dient er vooraf betaald te worden.
Opnieuw instellen van de Batterij Indicator op de ontvanger
1. Verwijder de oude batterij.
2. Laat de ontvanger minstens 5 minuten zonder batterij liggen alvorens de nieuwe batterij te
plaatsen.
3. Plaats de nieuwe batterij. De batterij indicator optie is nu gereset.
Wanneer u vergeten bent uw ontvanger te ontladen voordat u de nieuwe batterij plaatste dan zal de
batterij indicatie optie zichzelf binnen 24 uur automatisch resetten.
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Programmeerbare Functies
U kunt de ontvanger naar uw wensen instellen op een van de 20 training niveaus zoals genoemd op
het schema op bladzijde 15.
INSTELLEN VAN DE ZENDER
Tempo: De tempo schakelaar kan op drie niveaus ingesteld worden: (1 = langzaam, 2 = gemiddeld,
3 = snel). Wanneer uw hond een correctie krijgt, ontvangt hij deze in een serie pulsen per seconde.
Het tempo hoger instellen betekent dat de hond een groter aantal pulsen per seconde ontvangt.
Stand 1 is het laagst aantal pulsen per seconde, stand 3 is het hoogst.
Training Stand: Door middel van de Training schakelaar kunt u kiezen tussen twee training
standen: Basis (stand A) en QuickAlertTM (stand B). In de basis stand zal uw huisdier een audio
waarschuwing krijgen gevolgd door een correctie. Voor moeilijker te trainen dieren zal uw dier in de
QuickAlert stand een hele snelle “attentie” correctie krijgen gevolgd door de standaard audio
waarschuwing en correctie.
INSTELLEN VAN DE ONTVANGER
Ontvanger Training Niveaus: Uw ontvanger biedt acht training niveaus dat u de mogelijkheid biedt
om de training af te stemmen op de individuele behoefte van uw hond: Alleen Audio, niveau 1 (extra
laag), niveau 2 (laag), niveau 3 (gemiddeld laag), niveau 4 (gemiddeld), niveau 5 (gemiddeld hoog),
niveau 6 (hoog) en niveau 7 (extra hoog). Af fabriek is de ontvanger ingesteld op niveau 2 (laag).
Veranderen van de ontvanger instellingen: Uw DogWatch dealer zal de training aanvangen in
overeenstemming met uw hond zijn karakter en eigenschappen. Wanneer u de instellingen wilt
veranderen houd dan de magneet van het testlampje tussen de streepjes op de ontvanger. Houd de
magneet vast en u zult een serie pieptonen horen die overeen komen met het ingestelde training
niveau. Het “Alleen audio” niveau is één lange piep, niveau 1 is een korte piep, niveau 2 is twee
korte piepjes, niveau 3 is drie korte piepjes, etc. Het trainingsniveau zal stijgen zo lang de magneet
op de plaats wordt gehouden. Wanneer u het gewenste niveau bereikt heeft trekt u de magneet weg
bij de ontvanger. De ontvanger is nu ingesteld.
Opmerking: Telkens wanneer de magneet de ontvanger activeert zal het aantal piepjes het
ingestelde ontvanger niveau aangeven. Zo lang de magneet op de plaats wordt gehouden zal het
trainingsniveau stijgen en zal de ontvanger de cyclus van instelling doorlopen zoals in het overzicht
eerder is aangegeven

11

Programmeerbare Functies
Ontvangerniveaus en zenderinstellingen

Voorbeeld: Als de ontvanger op stand 1 staat en de zender staat op tempo 1, dan zal uw hond het
laagste niveau van correctie met het laagst aantal pulsen ontvangen.
Onthoud dat wanneer de ontvanger op stand 1,2 of 3 staat en u verandert de training stand naar
QuickAlert (stand B) dat uw instelling kan veranderen. Wanneer de ontvanger is ingesteld op niveau
3 en de zender is ingesteld op tempo 1, dan zal uw hond een langzame correctie ontvangen.
Wanneer u de instelling verandert naar QuickAlert dan ontvangt uw hond een snelle correctie.
Handige Programmeertips
Aanbevolen instellingen: Het merendeel van de honden reageren goed op de zender tempo
instelling stand 2 of 3 en een ontvanger training instelling 3,4 of 5. Gevoelige of kleine honden welke
makkelijk te trainen zijn reageren beter op lage tempo en training instellingen. Wanneer uw hond
niet reageert op de training zal uw DogWatch dealer uw systeem op een hoger training niveau instellen.
Wanneer uw hond moeilijk te trainen is: Training niveaus 5, 6 en 7 van uw ontvanger zijn special
ontworpen om aan de behoefte van moeilijk te trainen honden of koppige honden te voorzien. Deze
instellingen zullen extra correctie leveren die sommige honden als deel van de training nodig
hebben.
Meerdere Honden: Onze ontvangers stellen u in staat om alleen audio in te stellen als training
niveau op iedere individuele ontvanger. Dit geeft u de mogelijkheid om de training met de ene hond
door te voeren terwijl de andere hond is beschermd met de correctie optie uitgeschakeld. Het is
aanbevolen dat de alleen audio optie enkel wordt gebruikt tijdens trainingsessies met supervisie.

*** BELANGRIJK ***
Verander nooit de ontvanger instelling wanneer uw hond de halsband nog draagt.
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Hoe het Dogwatch systeem werkt
De grenskabel creëert de buitenrand voor het DogWatch onzichtbare omheiningsysteem, en kan een
gebied tot ongeveer 80 hectare omsluiten. De grenskabel kan onder of boven de grond gelegd
worden (b.v.: in bebost of rotsachtig gebied). Het kan ook geïnstalleerd worden rond tuinen of
zwembaden, of vastgemaakt worden aan een bestaand hek om uw hond te weerhouden van het
ondergraven of er overheen springen.

Grenskabel: De grenskabel draagt het gecodeerde FM signaal langs de buitenrand van uw eigendom.
De speciale Dogwatch kabel is geschikt om ingegraven te worden, kan tegen vocht en UV-licht. Zeer
belangrijk.
Signaal Veld: Het radio signaal wordt vanuit de grensdraad in alle richtingen uitgezonden. Het kan
gebruikt worden om honden binnen of buiten een gebied te houden. Het signaal wordt geregeld
door de bereikinstelling op de zender (7) om zodoende een signaal veld aan beide zijdes van de
draad te creëren. Uw dealer heeft het systeem ingesteld om de gewenste 2 tot 3 meter
veldbreedte te creëren en heeft zorgvuldig de hoeken neergelegd om scherpe hoeken te
vermijden.
Doorlopende lus: Om het systeem juist te laten werken dient de draad en doorlopende lust e
vormen. Iedere breuk in de draad zal het signaal afbreken. Wanneer de grensdraad is onderbroken
of niet aangesloten zal het groene grensdraad controle display (GCD) uitgaan en zal een audio
waarschuwingssignaal zal klinken. De meeste breuk wordt veroorzaakt door tuin of gazon
apparatuur. Wanneer u de breuk niet visueel kunt lokaliseren dient u contact op te nemen met uw
geautoriseerde dealer voor service.
Bliksembeveiliging: Voor maximale beveiliging tegen spanningspieken, levert DogWatch zowel
interne als externe bliksembeveiliging. Het is bijzonder belangrijk dat de bliksembeveiliging afdoende
geaard is. Dit deel van het systeem beveiligt de zender tegen schade veroorzaakt door blikseminslag
of spanningspieken. Uw dealer heeft het aangesloten op de bestaande aarde van uw elektrische
system of op een aardpen en het vervolgens verbonden met de gedraaide draad tussen de zender
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en de grensdraad.
Controleer de zender na een onweersbui of deze nog correct werkt. Laat uw hond niet naar buiten
alvorens u weet dat het systeem correct werkt.
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.

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.
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. 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.
Sluit het ander einde van de aardedraad aan op de aardpen met behulp van een speciale
aardpenklemschroef (niet meegeleverd).

14
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Hoe het Dogwatch systeem is geïnstalleerd

Onderdelen Dogwatch Performance Series System













PT4 Zender
Ontvanger (keuze uit R9 of R7mini)
Verstelbare halsband
Contactpennen (2x)
Sluitringen (2x)
Onderlegplaatje
Multi-tool
Batterij
Bliksembeschermer
Trainingsriem
Voedingsadapter (voor Zender)
PowerPak™ (optioneel)
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Belangrijke aandachtspunten








Houd de zender en ontvanger buiten het bereik van kinderen.
Probeer nooit de zender of ontvanger zelf te repareren.
Wees er zeker van dat de zender en de bliksembeveiliging afdoende geaard zijn.
Doe de halsband strak maar comfortabel rond de nek van uw hond.
Zorg dat de batterij vers is en juist geïnstalleerd.
Train uw hond zoals aangegeven in deze handleiding.
Verander nooit de zender- of ontvangerinstellingen wanneer uw hond de halsband nog
draagt.
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Training
Deze sectie behandelt de fases welke noodzakelijk zijn om uw hond zodanig te trainen dat hij binnen
het toegewezen grensgebied van uw eigendom blijft. Dit leert u, hoe u uw hond kunt trainen. Het is
dus belangrijk om al deze fases te begrijpen.
De reactie van uw hond op stimulering.
Stimulering is al een effectief en veilig onderdeel van honden trainingen over meer dan 20 jaar. Alle
honden reageren anders wanneer zij een milde stimulering voelen. Sommige honden tonen weinig
of geheel geen reactie, terwijl andere kunnen janken of terugspringen. Probeer niet de hond gerust
te stellen wanneer hij een correctie krijgt want het zal verontrusting voeden
Persoonlijkheid en eigenschappen.
Houd altijd in uw hoofd dat de persoonlijkheid en eigenschappen van honden variëren per ras.
Daarbinnen geldt tevens dat niet alle honden binnen een ras dezelfde persoonlijkheid en
eigenschappen laten zien. Uw DogWatch dealer zal u vragen stellen over uw hond voordat de
training begint. Een schuchtere of wat oudere hond zal langer tijd nodig hebben voor de sessies van
fase 1. Terwijl een leergierige of makkelijk af te leiden hond juist een kortere fase 1 nodig zou kunnen
hebben maar weer langere fases 2 en 3.
Des te beter u uw hond kent, des te makkelijker zal de training voor u beide verlopen.
Het creëren van de juiste omgeving.
Uw houding en consistentie zijn uiterst belangrijk!
1. Houd de training licht, maak veel gebruik van beloning. Houd het enthousiasme van uw
hond hoog.
2. Gebruik hoge blije stem voor beloning en een lage stem voor negatief commentaar.
3. Beweeg rond het grensgebied in dezelfde richting.
4. Versterk het grensgebied met commando’s. Gebruik de waarschuwingen “Pas op!” of
“Voorzichtig!” als u de vlaggen beweegt of schudt.
5. Beperk de training sessies tot niet meer dan 20 minuten. Houd de training consistent.
6. Houd uw hond binnen het gebied voor 5 dagen aan de lijn.
7. Wanneer u meerdere honden tegelijk traint, train ze dan afzonderlijk.
8. Gebruik normaal voorkomende afleidingen zoals buren of kinderen.
9. Neem contact op met uw DogWatch dealer wanneer u vragen heeft.
Onthoud!
Een juiste training is essentieel voor een juiste insluiting. Wanneer u vragen heeft over de
verschillende fases, vooral tijdens de eerste paar weken, of wanneer u vragen heeft over het gedrag
van uw hond gedurende de trainingen, neem dan gerust contact op met uw DogWatch dealer.
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Hoe de DogWatch onzichtbare omheining werkt.
Stelt u zich voor dat uw terrein twee onderscheidende zones kent:
1. VEILIGE ZONE: Dit is het gebied waar uw hond vrij is om te bewegen.
2. TE VERMIJDEN ZONE: Dit is het signaal veld dat gecreëerd wordt door de grenskabel.
Wanneer uw hond in de te vermijden zone komt geeft de ontvanger een audio signaal af
gevolgd door een correctie. Deze correctie volgt alleen wanneer uw huisdier te ver
doorloopt.

Wanneer de training is voltooid zal uw hond in de veilige zone blijven.
Afstellen van de halsband.
Uw DogWatch dealer heeft het DogWatch onzichtbare omheining system geïnstalleerd, heeft de
zender en ontvanger afgesteld op de persoonlijkheid en eigenschappen van uw hond, en heeft
grensvlaggen geplaatst rond de veilige zone van uw grondgebied. Uw dealer is al begonnen met de
eerste dag van insluittraining voor uw hond. Nu is het aan u om de training voort te zetten.
Doe uw hond in ieder geval de halsbandontvanger om voordat u met de insluittraining begint.
1. De halsband moet strak maar comfortabel om de nek gedragen worden. Dit is erg
belangrijk! Bij geen huiscontact met
pennen zal uw huisdier niets voelen en
gewoon doorlopen.
2. Zorg er voor dat er niet meer dan een
duim tussen de contactpennen en de
nek van uw hond kan.
3. Wanneer u controleert hoe strak de
halsband zit, moet de hond met zijn
hoofd naar beneden staan (zoals bij
het snuffelen) omdat dit de smalste
positie van de nek is.
4. Als de halsband te strak zit, zal de
ontvanger aan de zijkant uitsteken als
de hond zijn kop schudt.
5. Als de halsband te los zit, ontvangt de
hond niet de bedoelde correctie
wanneer hij de te vermijden zone in
loopt.
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6. Denk er aan om de hals periodiek te controleren
op irritatie.
7. DogWatch beveelt sterk aan dat de halsband
afgedaan wordt als de hond binnen is of niet vrij
op het terrein kan rondlopen. Dit verkleint de
kans op huidirritatie aanzienlijk.
Trainingsweetjes
Doel: Uw hond te leren waar de terreingrens is en hoe
daarop te reageren.
1. Slechts een deel van het terrein, de te vermijden
zone, dient vermeden te orden.
2. Speeltijd is zeer belangrijk! Denk eraan om de
veilige zone te benadrukken en speel met uw
hond voor, gedurende en na elke trainingssessie.
3. Gooi nooit een bal of speeltje in de te vermijden
zone gedurende de training.
4. Uw dealer zal met u, en met uw hond werken
om er zeker van te zijn dat u de training fases
begrijpt en met welke fase u dient verder te gaan.
Wanneer u vragen heeft over de training, neem dan
contact op met uw DogWatch dealer voor hulp.

FASE 1 (1-2 DAGEN): Audio of “piep” Training
Uw DogWatch dealer heeft, gedurende deze fase, het systeem dusdanig ingesteld dat uw hond
slechts een pieptoon hoort en geen correctie krijgt.
1. Doe de hond 20 minuten voor aanvang van de training de ontvanger halsband om. De
normale halsband dient lager dan de DogWatch halsband te zitten.
2. Klik de groene DogWatch riem aan zijn normale halsband.
3. Neem uw hond mee naar buiten en speel een paar minuten in de veilige zone.
4. Loop met uw hond langs het grensgebied van uw terrein, blijf daarbij binnen de veilige zone
en weg, ongeveer 75 a 100cm, van de trainingsvlaggetjes.
5. Wanneer u klaar bent met de wandeling, ga dan op een trainingsvlaggetje af. Houd de hond
met één hand bij de riem en schud of sla tegen een vlaggetje met uw andere hand, terwijl u
met een lage stem uw hond een duidelijke waarschuwing geeft: “Pas op!” of “Voorzichtig!”.
U kunt ook een bekende of familielid vragen om de vlag te wapperen als u deze nadert.
6. Geef een correctie (ruk) met de riem, en keer snel terug in de veilige zone. Dit creëert een
zekere urgentie voor de terugtrekking. Het dient geen rustige omdraai te zijn. Denk eraan om
veel beloning te gebruiken “brave hond!” nadat u weer teruggetrokken bent in de veilige
zone. Herhaal dit een paar keer.
7. Loop nu met uw hond rond en sta hem toe om de te vermijden zone tussen twee vlaggen te
betreden.
8. Zodra uw hond de te vermijden zone betreedt, zal hij een audio waarschuwing “piep”
krijgen. Roep direct “Pas op!”, geef snel een ruk aan de lijn en leidt hem terug in de veilige zone
en beloon hem
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9. Herhaal dit verschillende malen op verschillende plekken (waar vlaggen staan) en let op
twijfeling als u de vlaggen benadert. Uw hond kan zich omdraaien of zijn kop schudden als hij
de pieptoon hoort.
Denk eraan: Speeltijd is erg belangrijk!
Beloon uw hond en speel een paar minuten met hem in de veilige zone. Neem uw hond mee naar
binnen en doe de DogWatch ontvangerhalsband af na ongeveer 20 minuten. Train uw hond op zijn
minst 2 dagen voordat u verder gaat met fase 2.

FASE 2 (2-5 dagen): Introductie op correcties
1. Doe de hond 20 minuten voor aanvang van de training de ontvanger halsband om.
2. Doe de groene DogWatch training riem om en speel een paar minuten met hem in de veilige
zone.
3. Loop langs het complete grensgebied en blijf daarbij in de veilige zone. Stop een paar keer
om een vlaggetje te laten wapperen en roep daarbij “Pas op!” of “Voorzichtig!”
4. Uw dealer heeft de ontvanger ingesteld op het voor de hond noodzakelijke trainingsniveau
en heeft u geholpen om uw hond met correcties bekend te maken. Fase twee zal helpen om
de grensstreek te versterken en leert uw hond de consequenties wanneer hij de
trainingsvlaggen passeert. Kies een nieuwe locatie om uw hond vandaag te trainen. Sta uw
hond toe de te vermijden zone te betreden terwijl u de waarschuwing herhaalt. Wanneer uw
hond zich terug trekt uit het gebied wanneer hij het piepsignaal hoort beloon hem dan uitvoerig
in de veilige zone. Ga naar een andere plek en herhaal de oefening een paar keer.
Wanneer uw hond niet op de correctie reageert controleer dan of de contactpennen de huid
van uw hond raken. Wanneer uw hond nog steeds niet reageert op de correctie neem dan
contact op met uw dealer.
Denk er aan: Beperk de trainingssessies tot 20 minuten, een of twee keer per dag.
5. Beloon de hond en speel een paar minuten met hem in de veilige zone na de training, neem
hem mee in huis of kennel en verwijder de halsbandontvanger na ongeveer 20 minuten.
Opmerking: Het is belangrijk om de halsband niet direct na de training af te doen om te voorkomen
dat de hond de halsband associeert met de correctie.
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FASE 3 (2-5 dagen): Introductie op Afleidingen
1. Doe de hond 20 minuten voor aanvang van de training de ontvanger halsband om.
2. Klik de groene DogWatch training riem aan en speel een paar minuten met hem in de veilige
zone.
3. Loop rond in de veilige zone en laat een assistent (vriend of familielid) buiten de veilige zone
en minstens 3 tot 5 meter achter de vlaggetjes gaan staan. Loop langs uw assistent zonder
hem of haar aan te spreken en blijf in de veilige zone.
4. Als uw hond uw assistent benaderd en in de te vermijden zone loopt wacht dan totdat hij
een correctie krijgt. Roep dan “Pas op!” en trek
hem terug in de veilige zone.
5. Laat uw assistent weg gaan, loop met uw hond
langs het grensgebied en laat uw assistent weer
verschijnen. Uw assistent mag de hond bij naam
roepen, maar hij mag niet “Kom” naar de hond
roepen.
6. Als de hond probeert naar de assistent te lopen,
wijs hem dan op de vlaggetjes en roep, “Pas op!”
Herhaal de oefening maar niet langer dan 20
minuten.
7. Wanneer uw hond geen poging doet om naar de
assistent te lopen, wijs hem dan op de vlaggetjes,
beëindig de oefening en beloon uw hond in de
veilige zone.
8. Herhaal de oefening 2 tot 5 dagen. Ga dan over
tot fase 4.
FASE 4 (2-5 DAGEN): Introductie tot sterkere afleidingen
1. Doe uw hond 20 minuten voordat u naar buiten gaat om te trainen de ontvanger halsband
om.
2. Doe de groene DogWatch riem om zijn normale halsband en neem hem mee naar buiten.
Speel een paar minuten in de veilige zone.
3. Wijs uw hond op de vlaggetjes.
4. Introduceer “echte” afleidingen bij uw hond.
Laat een vriend langskomen of start de training
net voordat de postbode of de bus langskomt.
Wees wel extra voorzichtig wanneer u een
voertuig als afleiding gebruikt.
5. Houd de hond aan de lijn Wanneer u de
afleiding voor de eerste keer toepast. Wanneer
de hond langs de vlaggetjes tracht te komen en
een correctie krijgt moet hij zich terugtrekken in
de veilige zone. Beloon hem daar en speel even
met hem.
6. Wanneer uw hond zich vanzelf terugtrekt in de
veilige zone doe dan de riem weg (maar hou
hem in de buurt) en laat de afleiding zich
nogmaals aandienen. Beloon en speel.
7. Als uw hond te bang is om te bewegen
(“bevriest”) trek hem dan terug in de veilige
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zone. Ga zo’n 2 tot 5 dagen door met de training met afleidingen.
Onthoud: Speel en beloon aan het eind van elke training.
FASE 5 (2-5 DAGEN): Uw hond zonder riem laten lopen
1. Doe uw hond 20 minuten voordat u naar buiten gaat om te trainen de ontvanger halsband
om.
2. Klik de groene DogWatch riem aan zijn normale halsband en neem hem mee naar buiten.
Speel een paar minuten in de veilige zone. Verwijder de riem en laat hem vrij rondrennen in
de tuin. Schud met de vlaggetjes om hem eraan te herinneren waar zijn grens is.
3. Belangrijk: Uw hond zal zijn “veilige gebied” langzamerhand uitbreiden. Hij zou ongeveer 2
meter van de vlaggetjes weg moeten blijven op het moment dat hij de eerste keer vrij
rondloopt. Langzamerhand zal zijn veilige zone zich uitbreiden totdat hij zichzelf daarbij
comfortabel voelt. Verwijder om en om de vlaggetjes, iedere 2e dag.
Wat kunt u verwachten zonder riem
1. Uw hond rent naar de vlaggetjes en stoppen wanneer hij ze ziet.
2. Uw hond zal in de te vermijden zone rennen, de piep horen en zich terugtrekken.
3. Uw hond zal in de te vermijden zone rennen, de waarschuwingspiep horen, een correctie
krijgen en zich terugtrekken.
4. In uitzonderlijke gevallen, zal uw hond door de grens heen rennen.
- Vang de hond. Neem de ontvangerhalsband af en leidt hem terug op uw terrein.
- Breng de hond naar binnen en neem contact op met uw DogWatch dealer. Meer training
met vlaggetjes of een hogere correctiestand kan noodzakelijk zijn. Uw DogWatch dealer zal
dit met u telefonisch bespreken of bij u, en uw hond, langs komen voor extra training.
Belangrijk: Straf de hond niet verbal voor zijn fouten, hij is nog steeds aan het leren!
FASE 6 (2-5 DAGEN): Uw hond buiten het erf brengen
Uw dealer zal u aanbevelen wanneer het tijd is om uw hond mee naar buiten de grens te nemen
voor een wandeling. Het is belangrijk om consistent te zijn als u uw hond mee neemt voor een
wandeling. Gebruik in ieder geval de normale halsband en riem en neem dezelfde in- en uitgang. Een
kleine hond kunt u gedurende de eerste trainingsweken ook oppakken en over de grens dragen. Ook
een mogelijkheid is om de hond in de auto te zetten en te verplaatsen.
Let op: ook in de auto de ontvanger af!
Verstandig is om de hond eerst het omheiningsysteem te leren en daarna een paar weken rust te
nemen zodat uw hond zich eerst volledig op de nieuwe situatie heeft ingesteld. Daarna komt de
volgende stap/les Het verlaten van het terrein. Wees consistent! Voorkom verwarring bij uw
huisdier zodat het niet zenuwachtig gaat worden. Dan doet u iets fout! Omdat bij het verlaten van
het terrein is het belangrijk om een rustperiode van enkele weken in te lassen omdat bij beide
oefeningen de leiband gebruikt wordt. U lijnt uw hond immers aan als u gaat wandelen? Aanlijnen
deed u ook toen uw hond getraind werd op het Dogwatch omheiningsysteem. Ga als volgt te werk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doe uw hond de halsbandontvanger af (Zet nooit de zender uit!)
Lijn hem of haar aan.
Doe een zelfde kleur jas of kleding aan welke u nooit anders draagt.
Til of trek uw hond over de grensdraad op steeds dezelfde plaats.
Herhaal dit voortdurend, evt. meerdere malen per dag.
Binnen een week zal uw hond zonder moeite volgen als zich steeds hetzelfde ritueel als
boven beschreven afspeelt.
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Training Tips
1. Vraag uw hond nooit om te komen en geef nooit een “kom hier” commando wanneer u zich
buiten de te vermijden zone bevindt.
2. Loop nooit met uw hond door de vlaggetjes gedurende de trainingsperiode.
3. Benadruk altijd het terugtrekken door met de vlaggetjes te schudden en “Pas op!” en “terug,
terug, terug!” te roepen indien uw hond een audio waarschuwing of een correctie krijgt
gedurende het trainingsproces.
4. Stel de halsband goed af, test de batterijen geregeld en houd de contactpennen schoon.
5. Na de trainingsperiode kan uw hond de ontvanger gedurende de dag dragen, maar doe hem
‘s nachts af. Controleer zijn nek en vergewis u ervan dat hij geen irritaties heeft.
6. Houd de training consistent: 15 tot 20 minuten een tot twee keer per dag.
7. Gooi NOOIT een stok of speeltje in het te vermijden gebied.
8. Houd ALTIJD een positieve houding tijdens de trainingen.
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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 uit gescheurd ? Dan maakt één pen
geen huidcontact!
Is de band nat en vies? Dan gaat de correctiestroom door de band i.p.v. door de huid en
ontsnapt de hond! Blokje verwijderen en band wassen en 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 het Rate-niveau te laag?
Staat de schakelaar voor de “Mode” in de juiste stand?
Is de grensdraad op de juiste manier aangesloten?
Koppel de grensdraad 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 geheid in de grensdraad.
Is de grensdraad 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.com 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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Garantie
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, netvoeding (gaat defect door ruw
gebruik, vallen , stoten etc. controle onmogelijk) of grenskabel. Verlies van ontvanger of onderdelen
vallen buiten garantie. Ook evt. verzendkosten vallen niet onder garantie.

Dogwatch Product Garantie
ZENDER

Door DealerStandaard geïnstalleerd* ONTVANGER

Standaard

PT4

3 jaar

Levenslang

R7mini & R9

Levenslang†

Systeem 1200

3 jaar

Levenslang

Levenslang†

GK-zender

2 jaar

2 jaar

System 1200
R7mini & R9
1200M & 1200

Extra voeding

0 jaar

0 jaar

Levenslang†
† Ook wanneer deze is
stukgebeten door de
hond

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.
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Probleemoplosser
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.

DogWatch/Dogtra Holland is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wanneer uw hond of kat
toch onverhoopt mocht weglopen.
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