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Systeemoverzicht
Systeemonderdelen
Alle systeemonderdelen zijn inbegrepen bij de SmartFence™ tenzij aangemerkt als 'Optioneel'.

Zender
SmartFence™ zender

Zendt een gecodeerd digitaal FM-radiosignaal door de
grenskabel in uw tuin.

PowerPak™ (optioneel)

Biedt een back-up voor de batterij om de zender operationeel te
houden in geval van een stroomstoring.
Beschermt de zender tegen schade door bliksem of
stroomstoten.
Gebruikt een stroomvoorziening van 18 volt om de zender in te
schakelen.

Bliksembeschermer
Voeding

SmartCollar
SmartCollar™ ontvanger

•
•


Multi-Tool met onder andere:

•
•
•

Verstelbare halsband
Contactpennen
Sluitringen
Onderlegplaatje
Batterij

Identificeert het gecodeerde digitale FM-radiosignaal
dat wordt verzonden door de grenskabel.
Waarschuwt de hond met een geluidssignaal (of een
vibratie) als de hond te dicht bij de grens komt.
Levert een statische correctie als de hond zich niet
terugtrekt van de grens.
Magneet voor het wijzigen van trainingsniveaus (blz. 38)
Testlampje voor het testen van de stimulatie van de
halsband (blz. 35)
Contactpensleutel voor het wijzigen van contactpennen
(blz. 35)

Wordt bevestigd aan de SmartCollar ontvanger. Uw dealer levert
de juiste maat voor uw huisdier.
Wordt geleverd met één set contactpennen (blz. 35). Uw dealer
levert de juiste maat.
Houden de contactpennen op de SmartCollar op hun plek.
Houdt de contactpannen in de juiste positie op de halsband.
Gebruikt een batterij van 3,6 volt die tot één jaar lang meegaat.
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Communicatieportal
SmartFence
communicatieportal

internetkabel
Voeding

Biedt verbinding met het internet via een ethernetkabel naar uw
router.
• Ontvangt systeemupdates van de SmartFence-zender en
ontvanger.
• Verstuurt systeemupdates naar de SmartFence WebApp.
WebApp verstuurt meldingen naar computers en mobiele
apparaat via sms en e-mail.
Verbindt de portal met uw router.
Maakt gebruik van een voeding van 5 volt om de portal in te
schakelen.

Accessoires
Trainingsriem

Helpt uw hond op de juiste wijze kennis te laten maken en te
trainen met de grens van Hidden Fence.

Met de DogWatch SmartFence kunt u:
• Uw Hidden Fence op afstand bedienen.
• Meldingen over uw Hidden Fence ontvangen.
• Persoonlijke meldingen aanmaken voor uzelf en uw contacten.
• Het dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse activiteitsniveau van uw hond bijhouden.
BELANGRIJK
De inperkingsfuncties van de DogWatch Hidden Fence werken onafhankelijk van de
communicatiefunctie van de SmartFence.
De inperkingsfuncties van de Hidden Fence blijven werkzaam wanneer:
 De portal of het internet wordt uitgeschakeld of stroom verliest.
 De SmartFence-halsband buiten het communicatiebereik van de portal komt.
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Hoe het systeem werkt
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Algemene informatie SmartFence
Huisdier(en) profiel

Contacten

Activiteitsniveaus

Systeeminstellingen

Maak een profiel aan en voeg een foto van uw huisdier(en) toe.
Omvat het SmartCollar ID, ras, geslacht, formaat en
geboortedatum.
Voeg contacten toe die systeemgegevens ontvangen via sms
en/of e-mail. U kunt meerdere contacten toeveogen, zoals
familieleden of hondenuitlaters. U kunt kiezen welke meldingen
zij ontvangen.
Houd het dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse activiteitsniveau
van uw hond bij. Ontdek of uw hond Actief, Gemiddeld Actief,
Licht Actief of Aan het rusten is geweest.
Houd uw systeeminstellingen bij.
• Halsband: Trainingsniveau, frequentie
• Ontvanger: Trainingsmodus, tempo, frequentie en
bereik.

Meldingsmogelijkheden SmartFence (Waarschuwingen)
Batterijstatus

Grenskabel

Geen verbinding met halsband

Zender draait op back-upbatterij (PowerPak™)

Niet verbonden met zender

Verstuurt een waarschuwing wanneer het tijd is om de batterij
van de SmartCollar te vervangen. Er verschijnt een melding op
de WebApp, die verdwijnt wanneer de batterij is vervangen.
Verstuurt een waarschuwing wanneer de grenskabel niet meer
verbonden of gebroken is. (U hoort ook een alarm vanuit de
zender.) Er verschijnt een melding op de WebApp. De melding
verdwijnt wanneer de grenskabel is gerepareerd. (Het resetten
kan tot 2 minuten duren.)
Verstuurt een waarschuwing wanneer uw SmartCollar langer dan
10 uur geen verbinding heeft met de portal. Dit kan worden
veroorzaken door een lege batterij, schade aan de ontvanger
(bijv. op gekauwd door de hond) of wanneer de halsband buiten
bereik van de portal is. Er verschijnt een melding op de WebApp.
De melding verdwijnt wanneer de SmartCollar opnieuw is
verbonden met de portal. (Het resetten kan tot 1 uur duren.)
Verstuurt een waarschuwing wanneer de stroom uitvalt en het
PowerPak langer dan 2 minuten wordt gebruikt om de zender
aan te drijven. Er verschijnt een melding op de WebApp. De
melding verdwijnt wanneer de zender weer verbonden is aan
stroom. (Het resetten kan tot 2 minuten duren.)
Er verschijnt een waarschuwing wanneer de portal langer dan 1
uur geen verbinding heeft met de zender. Dit kan komen door
verlies van stroom of schade door bliksem of stroomstoten. Er
verschijnt een melding op de WebApp, die zal verdwijnen
wanneer het zendersignaal weer verbonden is met de portal.
(Het resetten kan tot 2 minuten duren.)
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Aanpasbare waarschuwingen
Waarschuwingen AAN/UIT zetten
Meldingen per sms/e-mail

Bepaal welke waarschuwingen u AAN of UIT
wilt zetten
Pas uw instellingen voor waarschuwingen aan:
• Wie ze ontvangt
• Welke waarschuwingen worden
verstuurd: Batterijstatus, gebroken
kabels, enz.
• Hoe ze worden verstuurd: sms en/of email
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Instellen van uw SmartFence
Aan de slag
Noteer de Unieke Identificatienummers (UID) van de systeemonderdelen van uw SmartFence.
Als u deze gegevens bij de hand hebt is het makkelijker om de systeeminformatie toe te voegen
aan de WebApp.

De UID's zijn te vinden op een etiket aan de achterkant
van elk systeemonderdeel.

Systeeminformatie
Dealer-ID:
Dit is het nummer dat uw systeem verbindt met de
contactinformatie van uw dealer.
UID communicatieportal:
Dit nummer verbindt uw profiel aan uw communicatieportal
UID zender:
Dit nummer verbindt uw profiel aan uw SmartFence-zender.
UID halsband:
Dit nummer verbindt uw profiel aan uw SmartCollar.

DE SMARTFENCE WEBAPP
In de SmartFence WebApp vindt u informatie over:
• SmartFence-systeeminstellingen
• SmartFence-systeemwaarschuwingen
• De activiteiten van uw huisdier
De WebApp kan vanaf een desktop of laptop, een tablet of een telefoon worden geopend via
internetbrowsers zoals Chrome, Safari of Firefox.\

De WebApp is geen "App" die kan worden gedownload uit de 'App Store' of 'Play Store'.
Hij kan alleen worden geopend in uw internetbrowser.

In de Installatie-instructies vindt u instructies om het icoon van de
SmartFence WebApp op te slaan op uw mobiele apparaat. (blz. 14)
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Instellen van de WebApp
Stap 1: Uw klantprofiel aanmaken
De installatie kan worden voltooid op een smartphone, tablet of computer
1. Open de WebApp




Open de browser op uw smartphone, tablet of
computer. (Werkt het beste met Chrome of Safari.)
Ga naar: www.smartfence.dogwatch.com
Klik op "NIEUW ACCOUNT"

Tablet

Desktop/laptop

2. Vul de velden voor "ACCOUNT AANMAKEN' in


Klanten e-mail
BELANGRIJK!
Controleer uw e-mailadres. Zorg ervoor dat deze
juist is.






Wachtwoord
Bevestig wachtwoord
Lees en accepteer de privacyvoorwaarden en de
gebruiksvoorwaarden
Klik op 'Volgende' om verder te gaan

Noteer het e-mailadres en het wachtwoord.
U hebt deze nodig wanneer u inlogt op uw klantprofiel.
E-mail:

_____________________________________________

Wachtwoord: _____________________________________________
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3.






Vul de velden 'NIEUWE SYSTEEMINSTALLATIE" in
Systeemnaam - (Thuis, Vakantiehuis, Huisje enz.)
ID-nummer dealer
UID communicatieportal
UID zender
UID halsband



Klik op '+ Halsband' om nog een UID van een
halsband in te vullen - of Klik op VOLGENDE om de installatie af te ronden



4. Vul het veld "LAND KIEZEN" in
 Kies uw land uit het menu
 Klik op VOLGENDE

5.









Vul de velden van "GEBRUIKERSPROFIEL" in
Voornaam
Achternaam
Mobiele telefoonnummer (voor smswaarschuwingen)
Adres
Stad
Kies de staat uit het menu en voer de postcode in
Kies uw tijdzone uit het menu
Klik op VOLGENDE
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6. Vul de velden bij "HUISDIER TOEVOEGEN" in










Naam huisdier
Selecteer of neem de 'Profielfoto' van uw huisdier
Kies een halsband uit het menu
Kies het geslacht uit het menu
Kies het ras uit het menu
Kies het formaat van uw huisdier uit het menu
De geboortedatum van uw huisdier
Klik op 'Volgende' om het profiel van uw huisdier te
voltooien
Kies de optie Nog een huisdier toevoegen - of Installatie voltooien

GEFELICITEERD, u hebt het SmartFence-profiel aangemaakt!
Pictogrammen van het hoofdscherm
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Navigeren in de WebApp
Alle informatie van de WebApp kan worden bekeken op een telefoon, tablet of computer.

HUISDIEREN

Huisdierinformatie bekijken en bewerken en andere huisdieren toevoegen

WAARSCHUWINGEN

Instellen welke waarschuwingen u wilt ontvangen door middel van AAN/UIT

HALSBANDEN

Halsbandinstellingen bekijken, halsbandinformatie bewerken en andere
halsbanden toevoegen

SYSTEMEN

Zenderinstellingen bekijken, systeeminformatie bewerken en andere
systemen toevoegen

ACCOUNT

Accountgegevens bekijken en bewerken (wachtwoord, naam en
contactgegevens)

CONTACTEN

Contactgegevens bewerken, voorkeuren voor waarschuwingen instellen
(sms en/of e-mail) en andere contacten toevoegen

HULPBRONNEN

Bekijk de SmartFence Snelgids, Handleiding, Veelgestelde vragen,
Probleemoplossing en andere nuttige informatie.
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Stap 2: Het icoon van de WebApp opslaan
U kunt het icoon van de SmartFence™ WebApp opslaan op het hoofdscherm van uw
mobiele apparaat. Het icoon biedt een link vanaf uw hoofdscherm naar de gegevens
van SmartFence.
Voltooi de installatie van uw account en profielen in Stap 1 voordat u het icoon van SmartFence
toevoegt aan uw mobiele apparaat.

iPhone en iPad
1. Ga naar: www.smartfence.dogwatch.com op uw mobiele browser (Safari wordt aanbevolen)
2. Klik op het pictogram van Bladwijzer
3. Selecteer "Toevoegen aan hoofdscherm"
4. Bevestig door op "Toevoegen" te klikken

Android
1. Ga naar:
www.smartfence.dogwatch.com op
uw mobiele browser (Chrome wordt
aanbevolen)

Oudere Androids
1. Ga naar:
www.smartfence.dogwatch.com op
uw mobiele browser
2. Klik op de menuknop

2. Klik op de menuknop
3. Selecteer "Toevoegen aan
hoofdscherm"
4. Bevestig door op "Toevoegen" te
klikken

3. Selecteer "Toevoegen aan
bladwijzers" Voeg een label toe, bijv.
'SmartFence'
4. Open het scherm van bladwijzers en
klik op de bladwijzer die u hebt
aangemaakt; selecteer "Toevoegen
aan hoofdscherm"

Dit icoon van SmartFence zal nu op het hoofdscherm van uw mobiele apparaat
verschijnen, en vormt de link naar uw SmartFence WebApp.
Klik op het icoon op de SmartFence WebApp te openen.
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Stap 3: Installatie van de communicatieportal
De SmartFence-communicatieportal verzamelt statusgegevens van uw SmartFence-halsband en
Zender en werkt uw SmartFence WebApp bij.

De lampjes op uw portal geven aan dat uw systeem naar behoren werkt
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Installatie-instructies
1. Plaats de portal op een locatie in de buurt van uw
router en een stopcontact.
2. Verbind de portal met het stopcontact middels de
bijgeleverde voeding.
3. Verbind de portal met uw router middels een
ethernetkabel (bijgeleverd).
Wanneer de portal verbinding maakt met het internet wordt
het lampje GROEN. (dit duurt ongeveer 30 seconden)
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Instellingen en instellen van de WebApp

A. Huisdieren beheren
 Toont informatie van de
SmartFence-halsband voor ieder
huisdier.
 UID
halsband



 Systeemlocatie
Het profiel van uw huisdier bekijken en bewerken:
 Naam huisdier
 Foto
 UID halsband
 Geslacht
 Ras
 Formaat
 Geboortedatum
 Link naar het scherm
'Huisdier toevoegen'

B. Waarschuwingen beheren
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 Waarschuwingen
'AAN'/'UIT' zetten
 Gebroken kabel
 Batterij van halsband bijna
leeg
 Draait op back-up batterij
 Geen communicatie:
halsband
 Geen communicatie: zender
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C. Halsbanden beheren
 Toont informatie van de
SmartFence-halsband.
 UID
halsband




 Trainingsniveau (blz. 38)
 Frequentie
 Naam van huisdier
 Systeemlocatie
Link om de gegevens van de halsband van uw huisdier te bewerken
 UID halsband
 Systeemlocatie
Link naar het scherm 'Halsband toevoegen'

D. Systemen beheren
 Toont systeeminformatie
van SmartFence
 UID
portal
 UID
zender
 UID
halsband
 Toont zenderinformatie
(blz. 33)



 Trainingsmodus
 Tempo
 Bereik
 Frequentie
Link naar uw systeem-informatie bewerken/bijwerken
 Systeemnaam
 ID-nummer dealer
19



UID portal





UID zender
Verbindingen halsband
Toont de naam van uw
DogWatch-dealer
Link naar Systeem
toevoegen

Klik op het 'Hondenhok'-icoon in de linkerbovenhoek om
terug te keren naar het hoofdscherm.
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E. Accountgegevens
 Toont
accountgegevens



 Inloggegevens
 Naam
 Telefoonnummer
 Adres
 Tijdzone
Link om uw accountgegevens te bewerken
 E-mailadres
 Wachtwoord wijzigen
 Naam
 Mobiele telefoonnummer
 Adres
 Tijdzone

F. Contacten beheren
 Toont uw
contactgegevens en
andere Contacten die u
hebt toegevoegd in de
WebApp.
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 Naam
 Telefoon
 E-mail
Waarschuwingen per sms en/of e-mail 'AAN'/'UIT' zetten voor ieder contact
Link naar het scherm Contact toevoegen
 Naam
 Telefoon
 E-mail
 Uw DogWatchdealer bellen
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G. Hulpbronnen
 Link naar
belangrijke
hulpbronnen op de
volledige website








Snelgids
Handleiding
Veelgestelde vragen
Trainingstips
Probleemoplossing
Garantie-informatie
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Activiteiten bijhouden
Op de Activiteit-schermen kunt u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse activiteitsoverzichten van
uw huisdier bekijken.
De Activity Tracker biedt een grafische weergave van het gemiddelde
activiteitsniveau van uw huisdier gedurende de dag. De SmartCollar™
brengt ieder uur verslag uit en geeft het gedrag van uw huisdier weer,
bijvoorbeeld:

Zeer actief

Gemiddeld actief

Licht actief

Aan het rusten
U kunt de huidige of afgelopen periode van 24 uur bekijken of u kunt
terugkijken om wekelijkse en maandelijkse trends te zien.

De SmartCollar™ verstuurt ieder uur
een nieuwe activiteitsupdate.

Overzicht dagelijkse activiteiten

De SmartCollar™ is ontworpen met het idee dat uw huisdier waarschijnlijk ook tijd doorbrengt in
delen van de tuin die mogelijk buiten het bereik van uw SmartFence™ communicatieporal vallen. Dat
maakt niet uit!


Als uw hond zich buiten het bereik van de portal bevindt, raken de activiteitsgegevens niet
verloren. Deze gegevens worden in de halsband opgeslagen totdat de hond zich weer
binnen het bereik bevindt en de halsband weer verbinding maakt. De halsband kan tot 12
uur aan activiteitsgegevens opslaan. Wanneer de halsband weer verbinding maakt met de
portal, worden de opgeslagen gegevens aan de activiteitsgrafiek toegevoegd tijdens de
update van het volgende uur.



De halsband hoeft niet binnen het bereik van de portal te zijn om te zorgen dat de Hidden
Fence blijft werken. Het Hidden Fence-signaal van de grenskabel blijft actief, zelfs wanneer
de halsband niet verbonden is met de portal.

Klik op het 'Hondenhok'-icoon in de linkerbovenhoek om
terug te keren naar het hoofdscherm.
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SmartFence – Informatie en waarschuwingen
SMARTCOLLAR™-gegevens

UID halsband
Trainingsniveau
Frequentieniveau
Naam huisdier
Systeem

Geeft aan welke halsband u aan het bekijken bent
Toont de huidige instelling van het correctieniveau (blz. 38)
Toont de frequentie-instelling (4 of 8 KHz)
Geeft aan welk huisdier u aan dit halsband-UID hebt verbonden
Geeft aan welk systeem verbonden is (thuis, vakantiehuisje enz.)

Waarschuwingsmeldingen

De halsband verstuurt ieder uur een nieuwe statusupdate naar de portal.
Daarom kan het tot 1 uur duren voordat de nieuwe halsbandinstellingen
worden weergegeven in de WebApp.
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Waarschuwingsberichten (SmartCollar)
U kunt ervoor kiezen of waarschuwingsberichten te ontvangen per sms of e-mail, of allebei.
•

Om uw voorkeuren voor waarschuwingsberichten in te stellen, klik op de knop
WAARSCHUWINGEN.

•

Om uw voorkeuren voor sms of e-mail in te stellen, klik op de knop
CONTACTEN.

Hoi John, het lijkt erop dat de
batterij van Maxwells halsband
bijna leeg is. Bel naar DogWatch
op 800-793-3436 om een nieuwe
batterij te bestellen. Bedankt!

en kies

en kies

De waarschuwing 'Batterij bijna leeg' wordt
verstuurd wanneer de batterij van de
SmartCollar bijna leeg is en vervangen moet
worden.
Er verschijnt een melding op de WebApp, die
verdwijnt wanneer de batterij is vervangen.

BATTERIJ BIJNA LEEG

Hoi John, er zijn geen recente
updates binnengekomen van
Maxwells halsband. Controleer
of de batterij niet leeg is en nog
naar behoren werkt. Bel 800793-3436 als je hulp nodig hebt!

GEEN COMMUNICATIE
De waarschuwing 'Geen communicatie' wordt
verzonden wanneer de portal geen updates
van de SmartCollar heeft ontvangen in de
afgelopen tien (10) uur.
'Geen communicatie' kan komen door:
• de SmartCollar is niet verbonden met
de portal
• de SmartCollar is meer dan 10 uur
buiten het bereik van de portal
geweest
• een lege batterij
• een beschadigde ontvanger (bijv.
doordat de hond erop gekauwd heeft
of doordat er water in de ontvanger is
gekomen)
Er verschijnt een melding op de WebApp, die
zal verdwijnen wanneer de SmartCollar weer
verbonden is met de portal.

•
•

Om huidirritatie te voorkomen dient u de halsband 's nachts af te doen en/of wanneer deze
niet in gebruik is.
De SmartCollar is geen GPS-halsband en houdt niet de locatie van uw huisdier bij.
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Systeeminformatie

Portal
Zender
Halsband
Trainingsmodus
Tempo
Bereik
Frequentie
Dealer

Identificeert de UID van de portal
Identificeert de UID van de zender
Identificeert de UID van het huisdier of de huisdieren die u aan dit systeem
hebt gekoppeld
Geeft de ingestelde trainingsmodus van de zender weer (blz. 33)
Geeft het ingestelde tempo van de zender weer (blz. 33)
Geeft het ingestelde bereik van de zender weer (blz. 33)
Geeft de ingestelde frequentie van de zender weer (4 of 8 KHz)
Geeft de naam van uw lokale DogWatch-dealer weer

De zender verstuurt elke twee (2) minuten een nieuwe statusupdate naar de portal.
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Waarschuwingsberichten (zender)
U kunt ervoor kiezen of waarschuwingsberichten te ontvangen per sms of e-mail, of allebei.
•

Om uw voorkeuren voor waarschuwingsberichten in te stellen, klik op de knop
WAARSCHUWINGEN.

•

Om uw voorkeuren voor sms of e-mail in te stellen, klik op de knop
CONTACTEN.

Hoi John, het lijkt erop dat je
DogWatch Hidden Fence op de
back-up batterij draait. Zorg ervoor
dat je zender verbonden is aan het
stroomnetwerk en naar behoren
werkt. Bel 800-793-34365 als je hulp
nodig hebt of als je een vraag hebt.

en kies

en kies

De waarschuwing 'Draait op back-up batterij'
wordt verstuurd wanneer er geen stroom is
en de zender op het DogWatch PowerPak
draait.
Er verschijnt een melding in de WebApp, die
verdwijnt wanneer de stroomvoorziening
weer werkt.

DRAAIT OP BACK-UP BATTERIJ

Hoi John, het lijkt erop dat er een
breuk zit in de kabel van je
DogWatch Hidden Fence. Bel 800793-3436 als je vragen hebt of als je
een afspraak wilt maken om de
kabel te repareren.

Door kabelbreuk wordt het
signaalveld verbroken en werkt de
ontvanger van de halsband niet.

GEBROKEN KABEL
De waarschuwing 'GEBROKEN KABEL' wordt
verstuurd wanneer het signaal van de zender
geen volledige lus meer maakt door de
grenskabel.
Een 'gebroken kabel' kan verschillende
oorzaken hebben. Een aantal
veelvoorkomende oorzaken zijn:
• schade aan de kabel veroorzaakt door
werkzaamheden aan de tuin
• schade van dieren die op de kabel
kauwen
• oude kabel die versleten is
Er verschijnt een melding op de WebApp en
het statuslampje van de grenskabel op de
portal wordt rood. (De zender geeft ook een
geluidsalarm af en het groene lampje van de
Loop Monitor Display gaat uit.) De
waarschuwing verdwijnt wanneer de kabel is
gerepareerd. Bel uw DogWatch-dealer als u
hulp nodig hebt.
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Hoi John, er zijn geen recente
updates van uw DogWatch
zender beschikbaar. Zorg ervoor
dat uw zender aan staat en naar
behoren werkt. Bel 800-7933436 als u hulp nodig hebt of als
u een vraag hebt.

GEEN COMMUNICATIE
De waarschuwing 'Geen communicatie' wordt
verzonden wanneer de portal geen updates
van de zender heeft ontvangen in het
afgelopen uur.
'Geen communicatie' kan komen door:
• de zender is niet verbonden met de
portal of heeft een slechte verbinding
omdat hij te ver van de portal af is
• stroomstoring (het PowerPak biedt
gewoonlijk stroom gedurende
ongeveer acht (8) uur wanneer deze
volledig is opgeladen)
• blikseminslag of stroomstoot die de
zender beschadig heeft
Er verschijnt een melding op de WebApp, die
zal verdwijnen wanneer de zender weer
verbonden is met de portal.

Installatie onzichtbare omheiningsysteem
Zo werkt het systeem
De grenskabel creëert de buitenrand voor het 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). De kabel 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 SmartFence™ stuurt via de grenskabel een gecodeerd FM-signaal langs de
buitenrand van uw eigendom. De speciale kabel is geschikt om ingegraven te worden (7,5-10 cm
onder de grond) en kan tegen vocht en UV-licht. De kabel staat niet onderspanning, dus deze kan
ook onder water geïnstalleerd worden (bijv. sloten, meren, etc.).
Signaalveld: Het radiosignaal wordt vanuit de grenskabel 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 te
vormen. Iedere breuk in de draad zal het signaal afbreken. Een gedraaide kabel annuleert het
signaal en kan worden gebruikt op plekken waar uw hond wel mag komen zonder een
waarschuwingssignaal of schok te ontvangen (bijv. waar de kabel van het huis naar de begrenzing
loopt.
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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
en de grenskabel.
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 aardkabel (het gelaste oog) op de moer binnenin de
bliksembeschermer. Voer de aardkabel 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 aardkabel moet altijd naar beneden aflopen en
aangesloten worden.
Sluit het ander einde van de aardkabel aan op de aardpen met behulp van een speciale
aardpenklemschroef (niet meegeleverd).
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Hoe het systeem is geïnstalleerd

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 bliksembeschermer afdoende geaard zijn.
Doe de halsband strak maar comfortabel rond de nek van uw hond.
Zorg dat de batterij vol 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.

32

Kenmerken en instellingen van de SmartFence™
SmartFence™-zender
De zender zendt een gecodeerd digitaal FM-radiosignaal door de grenskabel. 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: 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. Aardkabel: The donkergroene aardkabel wordt met de zender verbonden middels de “GND”
plug. De donkergroene aardkabel dient verbonden te zijn met de aarding van uw
huisinstallatie. Deze aarding is zeer belangrijk, bij onvoldoende aarding geen garantie.
5. Plug grenskabel: 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 grenskabel. Zodra de
grenskabel op een juiste manier is geïnstalleerd en aangesloten op de zender zal het groene
grenskabel indicatielampje oplichten.
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Wanneer de grenskabel gebroken is of het signaal wordt onderbroken dan zal het lampje uit
gaan en zal een audiosignaal gaan klinken. Neem contact op met uw dealer als het
grenskabellampje uit is of controleer rond uw eigendom op breuk van de grenskabel.
6. Controledisplay grenskabel (Loop Monitor Display, LMD): Het controledisplay voor de
grenskabel 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 (± 30
cm) waarover het grenssignaal rondom de kabel wordt afgegeven. Dus wanneer het groene
lampje op bijv. 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. 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 LMD het signaal niet accuraat aan kunnen geven maar is in dat geval
een visuele referentie aanduiding. Uw DogWatch-dealer zal u de LMD-afstelling en uw
signaal bereik uitleggen.
7. Bereik: Het radiosignaal wordt vanuit de grenskabel 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 LMD-displaylampje zal naar
beneden of omhooggaan, 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 audiogebied 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.
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 blz. 40.
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SmartFence™-halsband
De SmartCollar™ is een lichtgewicht radio-ontvanger die door uw hond gedragen wordt en
identificeert het gecodeerde FM-radiosignaal dat wordt verzonden door de grenskabel. Het creëert
een audiowaarschuwing gevolgd door een correctie wanneer de hond de grenskabel te dicht
benadert. De ontvanger werkt op vervangbare batterijen en is waterproof wanneer het
batterijdeksel goed is dichtgeschroefd.

1. 3,5-volt batterij: De batterij van de SmartFence heeft een gemiddelde levensduur van 1 jaar.
2. Batterijkapje: Ons waterdichte kapje beschermt uw batterij tegen de elementen. Verwijder
het kapje met behulp van de meegeleverde sleutel (6).
3. Statuslampje: Het statuslampje biedt informatie over de batterijstatus en wordt gebruikt om
het trainingsniveau te bepalen (blz. 39).
4. Locatie voor aanpassen trainingsniveau: Uw ontvanger heeft acht trainingsniveaus
waarmee u de ontvangerinstellingen aan kunt passen aan uw hond: Alleen audio, Niveau 1
(extra laag), Niveau 2 (laag), Niveau 3 (laag/middel), Niveau 4 (middel), Niveau 5
(middel/hoog), Niveau 6 (hoog), en Niveau 7 (extra hoog). De standaardinstelling vanuit de
fabriek is Niveau 2 (laag) (blz. 40).
5. Magneet: De magneet op uw multitool wordt gebruikt om het trainingsniveau in te stellen
(blz. 38).
6. Sleutel voor het batterijkapje: Deze sleutel wordt gebruikt om het batterijkapje te openen.
7. Sleutel voor de contactpennen: Deze sleutel wordt gebruikt om de contactpennen vast te
draaien.
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8. Testlampje: Met het testlampje kunt u de ontvanger testen. Houd het testlampje op de
contactpennen en breng de ontvanger in het signaalveld een paar centimeter boven de
grond. Wanneer de ontvanger het signaal opvangt, zal er een audio- of trilwaarschuwing
activeren en zal het testlampje gaan branden.
Zie blz. 37 voor meer informatie over hoe u uw batterij vervangt en de ontvanger reset.
9. Onderlegplaatje: Het onderlegplaatje, de metalen borgringen en contactpennen bevestigen
de ontvanger aan de nylon band (met de GentleFit™-contactpennen gebruikt u geen
onderlegplaatje).
10. Metalen borgring: zie punt 9 hierboven.
11. Contactpennen: De ontvanger wordt geleverd met een set roestvrijstalen 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!
Om huidirritatie door de contactpennen te voorkomen, raden wij u aan om de halsband ‘s
nachts/wanneer niet in gebruik te verwijderen. Langdurig gebruik van de halsband, of een halsband
die te strak zit, kan leiden tot decubitus (pijnlijke drukplekken), vooral wanneer uw hond een
gevoelige huid heeft.
Kenmerken
Antenne:
De niet richting gebonden antenne van de ontvanger verzekert een optimale ontvangst in alle
richtingen van het signaal.
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 radiosignalen uitgezonden door andere elektronische apparaten.
AutoMemory™:
De gepatenteerde AutoMemory™-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 terugstellen op het originele niveau. De AutoMemory-optie is
werkzaam wanneer de ontvanger training stand staat ingesteld op niveau 4, 5 of 6.
FastReact™ Tijd:
De DogWatch-ontvanger biedt de snelste reactietijd van alle draadloze omheiningsystemen. Of uw
hond nu het signaalgebied in loopt, rent of sprint, de ontvanger zal binnen 1/8e seconde reageren
én corrigeren.
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Automatische Uitschakeling:
De DogWatch SmartFence 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.

Batterijen
Hoe de batterijen te plaatsen
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.

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.
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.
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.
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Instellen van de ontvangerniveaus
Uw ontvanger biedt zeven training niveaus plus Alleen audio. Hiermee hebt u de mogelijkheid 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 ontvangerinstellingen:
Uw DogWatch-dealer zal de training
aanvangen in overeenstemming met het
karakter en de eigenschappen van uw hond.
Wanneer u de instellingen wilt veranderen
houdt dan de magneet van het testlampje
tussen de streepjes op de ontvanger. Houd de
magneet vast en u zult een serie pieptonen
horen die overeenkomen 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
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Statuslampje
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
blz. 37).



Trainingsniveau-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.



Signaalveldindicator: 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.



Batterijj-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.

***BELANGRIJK***
Verander NOOIT de instellingen van de ontvanger wanneer uw hond de SmartCollar draagt.
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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.
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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.

41

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 audiosignaal 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 ervoor 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 eraan 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.
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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
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-trainingsriem 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 terugtrekt 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 eraan: 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-trainingsriem 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 verbaal 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 omheiningssysteem 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 omheiningssysteem. Ga als volgt te werk:
1.
2.
3.
4.
5.

Doe uw hond de halsbandontvanger af (Zet nooit de zender uit!)
Lijn hem of haar aan.
Doe eenzelfde kleur jas of kleding aan welke u nooit anders draagt.
Til of trek uw hond over de grenskabel op steeds dezelfde plaats.
Herhaal dit voortdurend, evt. meerdere malen per dag.
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6. Binnen een week zal uw hond zonder moeite volgen als zich steeds hetzelfde ritueel als
boven beschreven afspeelt.
Trainingtips
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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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 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 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 geheid 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.

Communicatieproblemen SmartFence™


Ik ontvang geen waarschuwingen op mijn telefoon/e-mailaccount
o Staan uw waarschuwingen ‘aan’? Ga naar: Instellingen en configuratie >
Waarschuwingen beheren. Groen betekent dat de waarschuwingen zijn
ingeschakeld, Rood betekent dat deze zijn uitgeschakeld.
o Controleer of de UID’s correct zijn ingevoerd in de WebApp.
o Controleer of uw e-mailadres en telefoonnummer kloppen. Ga naar: Instellingen en
configuratie > Accountgegevens
o Is uw communicatieportal verbonden met het internet?
o Probeer uw portal opnieuw op te starten door deze uit te schakelen, 30 seconden
te wachten en de portal opnieuw in te schakelen.



Ik zie de activiteiten van mijn huisdier niet terug in mijn SmartFence WebApp
o Hebt u de UID van de SmartFence-halsband toegevoegd aan uw WebApp?
o Is de batterij van de halsband opgeladen?
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o
o
o

Werkt de halsband? “Piept” de halsband in het grensgebied (of wanneer u deze
naast de zender houdt)?
Is uw communicatieportal verbonden met het internet?
Probeer uw portal opnieuw op te starten door deze uit te schakelen, 30 seconden
te wachten en de portal opnieuw in te schakelen.

Voor extra hulp bij het oplossen van eventuele problemen, kunt u terecht bij uw DogWatch-dealer:
www.dogwatch.nl

Met 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 kwijtraakt.
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
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.
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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 klaarzetten 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.

Kabel repareren
Toelichting kabelbreuk repareren: Kabel lassen; Gebruik van lasdoppen:
U maakt de beide uiteinden van de kabel waar hij doorgesneden is blank. Dus u verwijdert de zwarte
isolatie ong. 1,5 cm (afstrippen).
Daarna draait u van beide kabels de uiteinden de dunne draadjes rechtsom in elkaar, zodat de losse
draadjes wat steviger in elkaar gewikkeld zitten.
Dan houdt u deze beide blanke uiteinden tegen elkaar in dezelfde richting en draait deze twee
afgestripte uiteinden ook rechtsom nu stevig in elkaar.
LET OP: Vervolgens knijpt u met een tangetje een paar mm van het uiteinde van de in elkaar
gedraaide kabels af zodat het uiteinde geen scherpe maar een stompe punt heeft. Dus de staart er
weer af zodat ongeveer 5 á 6 mm overblijft. Indien langer wordt vastdraaien in de dop niet mogelijk,
loopt tegen het eind van de dop aan.
Dan neemt u een lasdop (een gele of grijze) en draait deze rechtsom op de in-elkaar-gedraaidekabels tot het heel zwaar gaat en de zwarte kabels mee gaan draaien en in elkaar gedraaid worden.
LET OP: De lasdop zit pas heel stevig vast als beide zwarte kabels ook in elkaar draaien als u de
lasdop aandraait.
In het geval dat de kabel strak staat als u de twee uiteinden tegen elkaar aanhoudt zult u een extra
stukje kabel ertussen moeten bevestigen. U doet dan bovenstaand verhaal dus twee keer. Kabel
mag nooit onder spanning staan!
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Veelgestelde vragen
1. Kan ik een SmartFence gebruiken als ik geen toegang heb tot het internet?
U kunt de verborgen omheining (het insluitingsgebied) gebruiken zonder internettoegang.
Het communicatiegedeelte van het systeem (waarschuwingen, systeeminstellingen en het
bijhouden van activiteiten) werken alleen met een internetverbinding.
2.

Kan ik een SmartFence gebruiken zonder smartphone?
Ja, u kunt nog steeds sms-berichten en/of e-mailberichten ontvangen en u hebt toegang tot
uw SmartFence™-profiel vanaf elke computer of elk apparaat die/dat verbonden is met het
internet.

3. Is de SmartFence WebApp beschikbaar voor zowel iOS als Android?
Ja, de SmartFence WebApp werkt op zowel iOS als Android.
De WebApp is niet een ‘app’ die u kunt downloaden vanuit de App Store of Play Store. De
app is te benaderen vanuit een internetbrowser (Safari, Chrome, etc.).
De WebApp kan opgeslagen worden op uw beginscherm om deze eenvoudig te openen.
Meer informatie over hoe u de WebApp opent, instelt en bewaart, is te vinden op blz. 17-23.
4. Wat gebeurt er wanneer de SmartCollar van mijn hond buiten het bereik komt van de
communicatieportal?
De SmartCollar is ontworpen met het begrip dat uw huisdier soms tijd doorbrengt in delen
van de tuin die buiten het bereik van uw SmartFence-communicatieportal liggen. Dat is geen
probleem!
Als uw hond zich buiten het bereik van de portal bevindt wanneer de halsband zijn update
verstuur (elk uur), dan zijn deze gegevens niet verloren. Ze worden bewaard in de halsband
totdat de hond zich weer binnen het bereik bevindt van de portal.
De halsband bewaart tot 12 uur aan activiteitgegevens. Wanneer de halsband weer
verbinding maakt met de portal, zullen deze gegevens worden toegevoegd aan het
activiteitenoverzicht tijdens de volgende update.
De halsband hoeft niet in de buurt te zijn van de portal om de verborgen omheining te laten
werken. Het signaal van de omheining blijft werken, zelfs wanneer de halsband niet
verbonden is met het internet.
5. Wat gebeurt er met mijn SmartFence™ wanneer mijn internet niet werkt?
De verborgen omheining (het insluitingsgebied) is niet afhankelijk van een
internetverbinding om te werken. Als uw internetverbinding is uitgeschakeld ontvangt u
echter geen waarschuwingen, systeeminstellingen en activiteitgegevens totdat uw
internetverbinding weer is hersteld.
6. Wat moet ik doen als mijn router geen vrije ethernetpoort heeft?
De SmartFence™ heeft een vrije ethernetpoort nodig. U kunt eventueel poorten toevoegen
met behulp van een ethernet switch (te verkrijgen bij winkels als Coolblue, Bol.com, Media
Markt, etc.).
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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.
Uw garantie registratie kaart dient volledig ingevuld te zijn om uw garantie te activeren. Indien dit
niet gebeurd wordt u als tweede eigenaar gezien en daarom geen garantie.
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.
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
Brinkstraat 9
4033 CW Lienden

SmartFence™-zender
SmartFence™-ontvanger
SmartFence™-portal
PowerPak™ (batterij)

Door dealer geïnstalleerde
garantie
Levenslang
Levenslang
1 jaar
1 jaar

Fabrieksgarantie
3 jaar
Levenslang
1 jaar
1 jaar

*DOOR DEALER GEÏNSTALEERDE GARANTIE: Elke zender geïnstalleerd door een geautoriseerd
dealer, toegepast met een DogWatch-spanningspiekbeveiliging en geaard volgens DogWatchspecificaties, zal garantie verkrijgen zolang de eerste eigenaar het systeem bezit. Er wordt
omgeruild zodat uw systeem onmiddellijk weer werkt. Er wordt € 15,- excl. BTW. in rekening
gebracht vanwege administratieve kosten daar fabrikant zich in de u.s.a. bevindt.
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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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. Het blijft een technisch systeem hetgeen kan falen!

Copyright © Dogtra Holland Alle rechten voorbehouden
Molenkempke 1i, 4043 KC Opheusden, Nederland
Tel. 0031 (0)488 745 079
info@dogtra.nl
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