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Hiernavolgend worden aan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems 
Australia Pty Ltd. en andere zustermaatschappijen of merken van Radio Systems Corporation gerefereerd met de 
woorden “we” of “wij”.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
UITLEG VAN IN DEZE HANDLEIDING GEBRUIKTE BELANGRIJKE WOORDEN EN SYMBOLEN

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt 
om u te wijzen op mogelijke risico’s van persoonlijk letsel. Volg alle 
veiligheidsberichten op die volgen op dit symbool om mogelijk letsel of 
overlijden te voorkomen.
WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet 
vermeden wordt, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

VOORZICHTIG, gebruikt zonder het symbool voor veiligheidsalarm, geeft 
een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan 
leiden tot letsel bij uw hond.
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• Niet voor gebruik bij agressieve honden. Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer 
uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het 
overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor 
uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.

• Dit apparaat bevat Lithiumion batterijen; u mag deze nooit verbranden, doorboren, vervormen, kortsluiten 
of opladen met een ongeschikte lader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd kan dit leiden tot 
brand, explosies, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel.

• Explosiegevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type batterij. Gooi lege batterijen weg 
volgens de regels in uw regio.

• U mag de batterijen nooit uit het batterijcompartiment verwijderen om ze op te laden.
• Er bestaat explosiegevaar als u de batterijen oplaadt in omgevingen met een hoge temperatuur (38°C).

Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Een juiste pasvorm van de halsband is belangrijk. 
Wanneer een halsband te lang gedragen wordt, of wanneer deze te strak om de nek van de hond zit, kan dit 
beschadiging van de huid veroorzaken. Dit wordt een bedzweer genoemd; een andere naam is doorligwond, 
decubitus of druknecrose.

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

deze handleiding.
• Bevestig nooit een riem aan de ontvangerhalsband; dit zal overmatige druk op de 

contactpunten veroorzaken.
• Als u een tweede halsband voor een riem gebruikt, zorg dan dat deze geen druk op de elektronische 

halsband uitoefent.
• Was het deel rond de nek van de hond en de contactpunten van de halsband wekelijks met een vochtige doek.
• Onderzoek het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes.
• Als uitslag of wondjes worden gevonden, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid genezen is.
• Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen.
Bezoek onze website op www.sportdog.com voor meer informatie over doorligwonden en druknecrose.

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

• Het kan nodig zijn de vacht in het gebied van de contactpunten bij te knippen of de langere contactpunten 
te gebruiken om voor een consistent contact te zorgen. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan uitslag of 
infectie veroorzaken.

• Maak de halsband niet strakker dan nodig voor een goed contact. Bij een te strakke halsband is het risico op 
druknecrose in het contactgebied groter.
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Dank u dat u voor trainingsproducten van het SportDOG®-merk hebt gekozen. Bij correct gebruik zal dit 
product u helpen om uw hond op een efficiënte en veilige manier te trainen. Om tevredenheid over het product 
te garanderen, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing grondig door te lezen. Als u vragen hebt over het 
gebruik van dit product, raadpleeg dan de hoofdstukken Veel gestelde vragen en Probleemoplossing van deze 
handleiding of neem contact op met onze klantenservice. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze 
website www.sportdog.com.

Om optimaal van uw garantie te kunnen profiteren, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren 
via www.sportdog.com. Door te registeren en uw aankoopbon te bewaren, hebt u volledige garantie op het 
product en zijn wij in staat u sneller te helpen, mocht u ooit een keer genoodzaakt zijn de klantenservice te bellen. 
Belangrijk: uw waardevolle informatie wordt nooit aan derden gegeven of verkocht. Meer informatie over de 
garantie is online beschikbaar op www.sportdog.com.

TRAININGSHANDLEIDING
Gelieve onze website www.sportdog.com te raadplegen indien u een trainingshandleiding voor dit product wilt 
downloaden of neem contact op met onze klantenservice voor meer assistentie. Voor telefoonnummers in uw 
regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.
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ONDERDELEN

ZO WERKT HET SYSTEEM
Er is aangetoond dat de SportDOG® SportTrainer® SD-1875E Trainer met afstandsbediening en Pieper veilig, 
comfortabel en effectief is voor alle honden die meer wegen dan 3,6 kg. Door dit product consistent en correct te 
gebruiken, kunt u bevelen versterken en misdragingen corrigeren tot een afstand van 1600 m. De pieper met 
afstandsbediening werkt met een geluidssignaal dat tot op een afstand van maximaal 450 m gehoord kan 
worden, zo kunt u ook als u uw hond niet kunt zien zijn positie volgen. De afstandsbediening regelt deze beide 
functies en biedt een ongeëvenaard gemak en brede toepasbaarheid. De afstandsbediening stuurt een signaal dat 
de ontvangerhalsband activeert om een onschadelijke stimulans af te geven. Met de juiste training leert een hond 
dit signaal te associëren met een bevel. Zoals alle SportDOG®-producten beschikt dit model over instelbare 
statische stimulansniveaus zodat u het stimulansniveau kunt afstemmen op het temperament van uw hond, 
zonder risico van overstimulatie.

BELANGRIJK: DE SPORTTRAINER® SD-1875E HEEFT EEN BEREIK VAN 1600 M. 
AFHANKELIJK VAN DE MANIER WAAROP U DE AFSTANDSBEDIENING VASTHOUDT, KAN 
HET MAXIMUM BEREIK VARIËREN. VOOR CONSISTENTE RESULTATEN BIJ GROTERE 
BEREIKEN HOUDT U DE AFSTANDSBEDIENING IN VERTICALE POSITIE, WEG VAN UW 
LICHAAM EN BOVEN UW HOOFD. HET TERREIN, HET WEER, DE BEGROEIING, SIGNALEN 
VAN ANDERE RADIO-APPARATUUR EN ANDERE FACTOREN KUNNEN HET MAXIMUM 
BEREIK BEÏNVLOEDEN.

Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief 
gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen 
veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw hond, neem dan contact op met uw 
dierenarts of een gediplomeerd trainer.
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BELANGRIJKE DEFINITIES
AFSTANDSBEDIENING
AFSTANDSBEDIENING: Stuurt het radiosignaal naar de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening. 
Deze is waterdicht en kan tot 7,6 m onder water worden gehouden.

INTENSITEITSWIJZERPLAAT: Zorgt voor meerdere niveaus en types van stimulans zodat de stimulatie kan 
worden afgestemd op het temperament van uw hond. 

AFSTANDSBEDIENING LED-LAMPJE: Geeft aan dat een knop is ingedrukt en fungeert ook als indicator voor een 
lege batterij.

SCHAKELAAR: Deze schakelaar is standaard zo ingesteld dat de afstandsbediening twee ontvanger halsbanden 
en twee afstandbedienbare piepers kan aansturen.  

BOVENSTE KNOP: Deze knop is standaard ingesteld voor het leveren van ononderbroken statische stimulans. 

ONDERSTE KNOP: Deze knop is standaard ingesteld voor het afgeven van tijdelijke statische stimulans of 
een “tik”. 

Lokaliseerknop: Door deze knop in te drukken en weer los te laten, laat de pieper met afstandsbediening één 
pieptoon horen en wordt de Run Modus van de pieper met afstandsbediening gedeactiveerd.

RUN-MODUSKNOP: Door deze knop in te drukken en ingedrukt te houden, wijzigt u de Run Modus van de pieper 
met afstandsbediening, die wordt aangegeven op de achterkant van de afstandsbediening. Als u deze knop 
indrukt en loslaat, wordt de Run Modus van de pieper met afstandsbediening geactiveerd nadat deze door de 
lokaliseerknop gedeactiveerd was.

OPLAADAANSLUITING: Voor het aansluiten van de oplader. Hoewel de afstandsbediening waterdicht is zonder 
de rubberen klep, wordt u geadviseerd deze te gebruiken als u niet aan het opladen bent om zo vuil uit de opening 
te weren.

RUN-MODUSINDICATORS: Als de run-modusknop ingedrukt wordt, roteert een LED-lampje door de drie 
mogelijke opties van de Run Modus van de pieper met afstandsbediening: 

• Stil – Geen pieptoon als de hond rent/één pieptoon als de hond voorstaat. 
• 5 seconden – Piept elke 5 seconden als de hond rent/piept eenmaal per seconde als de hond voorstaat. 
• 10 seconden – Piept elke 10 seconden als de hond rent/piept eenmaal per seconde als de hond voorstaat.
MODUSKNOP: Door deze knop in te drukken en los te laten kunt u de modus van de afstandsbediening wijzigen.

OPLAADAANSLUI-
TING

ONDERSTE KNOP

RUN-MODUSKNOP

AFSTANDSBEDIENING 
LED-LAMPJE

INTENSITEITSWIJZER-
PLAAT

SCHAKELAAR

BOVENSTE 
KNOP

LOKALISEER-
KNOP

ZENDERANTENNE

RUN-MODUS- 
INDICATORS

MODUSKNOP
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ONTVANGERHALSBAND
ONTVANGERHALSBAND: Ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening en geeft de statische, vibratie- of 
geluidsstimulatie voor het corrigeren of aansporen van uw hond. Deze is waterdicht en kan tot 7,6 m onder water 
worden gehouden.

VERKLIKKERLAMPJE VAN DE ONTVANGER: Geeft aan 
wanneer de ontvangerhalsband in- of uitgeschakeld is, 
fungeert als indicator voor een bijna lege batterij en geeft 
ook aan dat een ononderbroken of kortstondige (tik) 
stimulansknop ingedrukt is.

CONTACTPUNTEN: De contacten waardoor de 
ontvangerhalsband stimulans afgeeft. 

AAN/UIT-KNOP: Het kortstondig indrukken en weer 
loslaten van deze knop schakelt de ontvangerhalsband 
in en uit.  

DE ONTVANGERHALSBAND KAN VIER TYPEN STIMULANS AFGEVEN VIA DE CONTACTPUNTEN: 
ONONDERBROKEN: U bepaalt zowel wanneer als hoe lang een statische stimulans wordt gegeven, deze kan 
maximaal 10 seconden duren. Na 10 seconden zal de statische stimulans een “Onderbreking” bereiken en moet 
de afstandsbedieningknop worden losgelaten en opnieuw worden ingedrukt voordat een aanvullende statische 
stimulans kan worden gegeven. 

KORTSTONDIG (TIK): Er wordt gedurende 1/10 seconde een statische stimulans gegeven, onafhankelijk van de 
tijd dat de knop wordt ingedrukt. 

GELUIDSSIGNAAL: De ontvangerhalsband maakt een snel piepend geluid wanneer een geluidssignaalknop wordt 
ingedrukt, tot maximaal 10 seconden. 

VIBRATIE: De ontvangerhalsband vibreert wanneer op een vibratieknop wordt gedrukt, tot maximaal 
10 seconden.

PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING
PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING: Ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening en piept met een 
geluidssignaal en frequentie die ingesteld zijn door de gebruiker. Deze is waterdicht en kan tot 7,6 m onder water 
worden gehouden.

AAN/UIT-KNOP: Schakelt de pieper aan en uit. De functies van de 
pieper met afstandsbediening kunnen vanaf de afstandsbediening 
gedeactiveerd worden, maar als pieper met afstandsbediening 
niet in gebruik is moet hij met behulp van deze knop worden 
uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen.

LED-LAMPJE: Geeft aan wanneer de pieper met 
afstandsbediening in- of uitgeschakeld is en fungeert ook als 
indicator voor een lege batterij. 

PIEPER: De plaats waar het geluid wordt geproduceerd.

OPLAADAANSLUITING: Voor het aansluiten van de oplader. Hoewel de pieper met afstandsbediening waterdicht 
is zonder de rubberen klep, wordt u geadviseerd deze te gebruiken als u niet aan het opladen bent om zo vuil uit 
de opening te weren.

LED-LAMPJE PIEPER

AAN-UITKNOP

OPLAADAANSLUITING

PIEPER

VERKLIKKER-
LAMPJE VAN 

DE ONTVANGER

AAN/ 
UIT-KNOP

CONTACTPUNTEN
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STAP::01
VOORBEREIDEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING
OPLADEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING
1. Til de rubberen klep op die de oplaadaansluiting beschermt.
2. Sluit één van de oplaadstekkers aan op de 

oplaadaansluiting.
3. Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact.
4. Laad de afstandsbediening op; 2 uur voor het eerste gebruik 

en elke oplading daarna.
Door gebruik van lithiumion-technologie is de oplaadtijd van 
de afstandsbediening slechts 2 uur. Het kan geen kwaad om de 
eenheid langer dan 2 uur op te laden.

5. Wanneer het opladen voltooid is, plaats u de rubberen klep 
terug.

Opmerking: de gebruiksduur van de batterij tussen de 
oplaadbeurten is ongeveer 40 tot 60 uur, afhankelijk van de 
gebruiksfrequentie.

AFSTANDSBEDIENING LED-LAMPJE

OPERATIONELE MODUS KLEUR LAMPJE FUNCTIE LAMPJE STATUS BATTERIJ

Knop voor ononderbroken 
statische, geluids- of 
vibratiestimulatie, lokaliseren 
of Run Modus ingedrukt

Groen
Lampje brandt zonder 
knipperen bij het indrukken 
van de knop

Goed

Knop voor ononderbroken 
statische, geluids- of 
vibratiestimulatie, lokaliseren 
of Run Modus ingedrukt

Rood
Lampje brandt zonder 
knipperen bij het indrukken 
van de knop

Bijna leeg

Knop voor kortstondige 
statische stimulans ingedrukt Groen Lampje knippert eenmaal en 

schakelt zichzelf uit Goed

Knop voor kortstondige 
statische stimulans ingedrukt Rood Lampje knippert eenmaal en 

schakelt zichzelf uit Bijna leeg

De eenheid wordt opgeladen Groen Lampje brandt zonder 
knipperen bij het opladen Bijna leeg

Eenheid is volledig opgeladen 
(oplader is nog steeds 
aangesloten)

Groen
Lampje knippert eenmaal 
per seconde nadat de batterij 
volledig opgeladen is

Goed

OPLAADSTEKKER 
GEPLAATST IN DE 

OPLAADAANSLUITING 
VAN DE 

AFSTANDSBEDIENING
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STAP::02
VOORBEREIDEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND
OPLADEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND
1. Plaats de ontvangerhalsband zoals weergegeven in 

het oplaadstation. 
2. Steek de oplaadstekker in de achterzijde van het 

oplaadstation.
3. Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact.
4. Laad de ontvangerhalsband op; 2 uur voor het eerste gebruik 

en elke oplading daarna. 
Door gebruik van lithiumiontechnologie is de oplaadtijd van de 
ontvangerhalsband slechts 2 uur. Het kan geen kwaad om de 
eenheid langer dan 2 uur op te laden.

Opmerking: de gebruiksduur van de batterij tussen de 
oplaadbeurten is ongeveer 40 tot 60 uur, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

LED-LAMPJE OPLAADSTATION
OPERATIONELE MODUS KLEUR LAMPJE FUNCTIE LAMPJE
Geen ontvangerhalsband in het 
oplaadstation, oplader is wel aangesloten Groen Lampje brandt zonder knipperen

De eenheid wordt opgeladen Rood Lampje brandt zonder knipperen tijdens 
het opladen

Eenheid is volledig opgeladen 
(ontvangerhalsband op oplaadstation) Groen Lampje knippert eenmaal per seconde 

nadat de batterij volledig opgeladen is

DE ONTVANGERHALSBAND INSCHAKELEN
Druk op de aan/uit-knop en laat deze los. Het verklikkerlampje 
van de ontvanger gaat aan en de ontvangerhalsband piept 1 tot 3 
maal, afhankelijk van welk statische stimulansbereik is gekozen. 
De standaard instelling is 2 of medium.

DE ONTVANGERHALSBAND UITSCHAKELEN
Druk op de aan/uit-knop en laat deze los. Het verklikkerlampje 
van de ontvanger gaat branden zonder knipperen (rood) en de 
ontvangerhalsband piept ononderbroken gedurende  
2 seconden. 

Om de gebruiksduur tussen oplaadcycli te vergroten, kan de ontvangerhalsband worden uitgeschakeld wanneer 
deze niet in gebruik is.

AAN/UIT-KNOP
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VERKLIKKERLAMPJE VAN DE ONTVANGER
OPERATIONELE 
MODUS

KLEUR 
LAMPJE FUNCTIE LAMPJE STATUS 

BATTERIJ
FUNCTIE 
LUIDSPREKER VIBRATIE

Eenheid is 
ingeschakeld met 
aan/uit-knop

Groen
Lampje brandt zonder 
knipperen tijdens 
piepfase

Goed
Piept 1 tot 3 keer, 
afhankelijk van 
de instelling van 
het statische 
stimulansbereik 
(de standaard 
instelling is 2). 
Zie pagina 14.

N.v.t.

Eenheid is 
ingeschakeld met 
aan/uit-knop

Rood
Lampje brandt zonder 
knipperen tijdens 
piepfase

Laag

Eenheid is 
uitgeschakeld met 
aan/uit-knop

Rood
Lampje brandt zonder 
knipperen tijdens 
piepfase

N.v.t.

Piept 
ononderbroken 
gedurende 2 
seconden

N.v.t.

Eenheid is aan Groen Lampje knippert elke 3 
seconden Goed N.v.t. N.v.t.

Eenheid is aan Rood Lampje knippert elke 3 
seconden Laag N.v.t. N.v.t.

Eenheid geeft 
ononderbroken 
statische stimulans 
af

Rood
Lampje brandt zonder 
knipperen zolang de 
knop ingedrukt is

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Eenheid geeft 
tijdelijke statische 
stimulans af

Rood

Lampje knippert 
eenmaal snel, 
onafhankelijk van het al 
dan niet ingedrukt zijn 
van de knop

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Eenheid geeft 
geluidsstimulatie af Uit N.v.t. N.v.t.

Eenheid piept 
zolang de knop 
ingedrukt wordt 
gehouden (tot 10 
seconden)

N.v.t.

Eenheid geeft 
vibratiestimulatie Uit N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Eenheid vibreert 
zolang de knop 
ingedrukt wordt 
(tot 10 seconden)
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OPLAADBARE BATTERIJEN

• Dit apparaat bevat lithiumion batterijen; u mag deze nooit verbranden, doorboren, vervormen, 
kortsluiten of opladen met een ongeschikte lader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd kan dit 
brand, explosies, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

• Explosiegevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type batterij. Gooi lege batterijen 
weg volgens de regels in uw regio.

• U mag de batterijen nooit uit het batterijcompartiment verwijderen om ze op te laden.
• Er bestaat explosiegevaar als u de batterijen oplaadt in omgevingen met een hoge temperatuur (38°C).

• De oplaadbare lithiumion batterijen zijn niet geheugengevoelig, vereisen niet dat ze volledig leeg zijn 
voordat ze worden opgeladen en kunnen niet te veel worden opgeladen. 

• De batterijen worden gedeeltelijk opgeladen geleverd, maar moeten voor het eerste gebruik volledig 
opgeladen worden. 

• Denk er bij opslag van de eenheid gedurende langere tijd aan dat u de batterijen regelmatig volledig 
oplaadt. Dit moet elke 3 tot 4 maanden te gebeuren.

• U mag verwachten dat de batterijen honderden malen opgeladen kunnen worden. Alle oplaadbare batterijen 
verliezen in de loop van de tijd echter capaciteit in relatie tot het aantal oplaadcycli dat doorlopen is. Dit is 
normaal. Als de werkingstijd tot de helft van de oorspronkelijke gebruiksduur daalt, neem dan contact op 
met de klantenservice voor de aanschaf van een nieuwe batterij.

• De batterijen dienen minimaal 3 tot 5 jaar mee te gaan. Wanneer een batterij vervangen moet worden, kunt 
u een nieuwe bestellen door telefonisch contact op te nemen met de klantenservice. Voor telefoonnummers 
in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com. U wordt verzocht de ontvangerhalsband, 
afstandsbediening of pieper met afstandsbediening niet te openen tot de vervangende batterij gearriveerd is 
met instructies voor vervanging.
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STAP::03
VOORBEREIDEN VAN DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING
DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING OPLADEN
1. Til de rubberen klep op die de oplaadaansluiting beschermt.
2. Sluit de accessoirekabel aan tussen het oplaadstation en de pieper 

met afstandsbediening.
3. Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact.
4. Laad de pieper met afstandsbediening op; 2 uur voor het eerste 

gebruik en elke oplading daarna.
Door gebruik van lithiumion-technologie is de oplaadtijd van de pieper 
met afstandsbediening slechts 2 uur. Het kan geen kwaad om de 
eenheid langer dan 2 uur op te laden.

5. Wanneer het opladen voltooid is, plaatst u de rubberen klep terug.
Opmerking: de gebruiksduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is ongeveer 60-80 uur, afhankelijk van 
de gebruiksfrequentie.
DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING INSCHAKELEN
Druk op de aan/uit-knop en laat deze los. Het LED-lampje van de pieper met afstandsbediening gaat aan en de 
pieper met afstandsbediening piept eenmaal.

DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING UITSCHAKELEN
Druk op de aan/uit-knop en laat deze los. Het LED-lampje van de pieper met afstandsbediening gaat branden 
zonder knipperen (rood) en de pieper met afstandsbediening piept 1 seconde.

LED-LAMPJE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING
FUNCTIE PIEPER MET 
AFSTANDSBEDIENING

KLEUR 
LAMPJE

FUNCTIE LAMPJE STATUS 
BATTERIJ

Eenheid is aan Groen Lampje knippert elke 3 seconden Goed

Eenheid is aan Rood Lampje knippert elke 3 seconden Laag

Eenheid is ingeschakeld met aan/uit-
knop

Groen Lampje brandt zonder knipperen 
tijdens piepfase

N.v.t.

Eenheid is uitgeschakeld met aan/
uit-knop

Rood Lampje brandt zonder knipperen 
tijdens piepfase

N.v.t.

De eenheid wordt opgeladen Groen Lampje brandt solide tijdens het 
opladen

Laag

Eenheid is volledig opgeladen (oplader 
is nog steeds aangesloten)

Groen Lampje knippert eenmaal per 
seconde nadat de batterij volledig 
opgeladen is

Goed
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STAP::04
DE ONTVANGERHALSBAND EN PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING 
PASKLAAR MAKEN
BELANGRIJK: Een correcte pasvorm en plaatsing van de ontvangerhalsband zijn van belang voor een effectieve 
training. De contactpunten dienen direct contact te maken met de huid van de hond.

Zie pagina 3 voor belangrijke informatie m.b.t. de veiligheid.

Het systeem is zo ontworpen dat u de pieper met 
afstandsbediening zoals nodig aan de riem van de 
ontvangerhalsband kunt bevestigen of er vanaf 
kunt halen. De pieper met afstandsbediening 
kan ook zonder de ontvangerhalsband op de 
halsbandriem worden bevestigd.

Om zeker te zijn van de correcte pasvorm volgt u 
de onderstaande stappen:

1. Steek het uiteinde van de halsbandriem door de gleuf in de pieper met afstandsbediening en dan door de gleuf 
aan de tegenoverliggende zijde van de pieper met afstandsbediening. Schuif de pieper met afstandsbediening 
verder op de halsbandriem. De knop aan de onderkant van de pieper met afstandsbediening kan in één van de 
gaten in de halsbandriem geplaatst worden om verschuiven te voorkomen en ervoor te zorgen dat de pieper 
goed op zijn plaats blijft.

2. Terwijl uw hond staat (4A), centreert u de ontvangerhalsband zodat de contactpunten zich onderaan de hals 
van de hond bevinden waar zij de huid raken (4B), en de pieper met afstandsbediening achter het hoofd van de 
hond gecentreerd is. Als de hond een lange of dikke vacht heeft, zijn er twee opties om voor een consistent 
contact te zorgen: knip de vacht rond de contactpunten korter of gebruik de langere contactpunten die zijn 
meegeleverd met het systeem.

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

• Maak de halsband niet strakker dan nodig voor een goed contact. Bij een te strakke halsband is het risico 
op druknecrose in het contactgebied groter.

3. De ontvangerhalsband moet goed aansluiten, maar moet los genoeg zitten om 
één vinger tussen de band en de nek van de hond te kunnen plaatsen (4C).

4. Laat uw hond de halsband enkele minuten dragen en controleer dan opnieuw hoe 
deze past. Controleer de pasvorm na een tijdje nogmaals, als uw hond gewend 
raakt aan de ontvangerhalsband.

4A 4B

4C
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STAP::05
HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN
De SportTrainer® SD-1875E Trainer met afstandsbediening en Pieper heeft meerdere intensiteitsniveaus. Hiermee 
kunt u meest geschikte statische stimulans voor uw hond kiezen. 

Opmerking: start altijd op het laagste niveau en verhoog de intensiteit. 

Voor effectiviteit van de training is het belangrijk het juiste intensiteitsniveau voor uw hond vast te stellen. Dit 
wordt het “Erkenningsniveau” genoemd, waarbij de hond nieuwsgierig rondkijkt of de oren rechtop laat staan. 

HET ERKENNIGSNIVEAU VAN UW HOND BEPALEN
Opmerking: elke hond is anders, u kunt niet voorspellen waar het erkenningsniveau van uw hond ligt. Let goed 
op kleine veranderingen in het gedrag die u vertellen dat de hond de statische stimulans voelt.

1. Met de ontvangerhalsband ingeschakeld en met de juiste pasvorm voor uw hond, stelt u de 
intensiteitswijzerplaat van de afstandsbediening in op niveau 1 en drukt gedurende 1 tot 2 seconden op de 
knop voor ononderbroken statische stimulans. 

2. Als uw hond niet reageert op niveau 1, ga dan naar niveau 2 en herhaal het proces. 
3. DE HOND MAG NIET GAAN BLAFFEN OF IN PANIEK RAKEN WANNEER HIJ GESTIMULEERD WORDT. GEBEURT 

DIT TOCH, DAN LIGT HET STATISCHE STIMULANSNIVEAU TE HOOG EN MOET U NAAR HET VORIGE NIVEAU 
TERUGKEREN EN DE PROCEDURE HERHALEN.

4. Als u het erkenningsniveau van uw hond hebt bepaald, is dit het niveau dat u gebruikt als u begint met 
een trainingsoefening. 

5. Als u niveau 7 hebt bereikt bij het zoeken naar het erkenningsniveau voor uw hond en de hond nog steeds 
geen reactie vertoont, controleert u of de ontvangerhalsband goed tegen de nek van de hond geplaatst is. 
Ga hierna terug naar niveau 1 en herhaal het proces. Als de hond nog steeds geen indicatie geeft de statische 
stimulans te voelen, hebt u drie mogelijkheden: u kunt de vacht onder de contactpunten bijknippen, u 
kunt de langere contactpunten gebruiken die zijn meegeleverd met het systeem of u kunt het statische 
stimulansbereik wijzigen (zie volgende pagina).

Als na al deze stappen uw hond nog steeds niet aangeeft dat hij de statische stimulans voelt, kunt u contact 
opnemen met de klantenservice.
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HET STATISCHE STIMULANSBEREIK WIJZIGEN
De SportTrainer® SD-1875E ontvangerhalsband heeft 3 statische stimulansbereiken (laag, medium en hoog). 
Binnen elk bereik zijn er 7 statische stimulansniveaus, waarbij 1 het laagste en 7 het hoogste niveau is. De 
standaard instelling voor het bereik is 2 of medium.

Om het statische stimulansbereik te wijzigen, volgt u de volgende stappen:

1. Zorg ervoor dat de ontvangerhalsband uitgeschakeld is. 
2. Schakel de eenheid  in door de aan/uit-knop kort in te drukken en dan weer los te laten.
3. Binnen 5 seconden nadat het LED-lampje uitgaat, drukt u de aan/uit-knop gedurende 3 seconden in.
4. De ontvangerhalsband zal dan eenmaal piepen en het LED-lampje zal oranje knipperen. Dit geeft het lage 

statische stimulansbereik weer. Wanneer medium of hoog gewenst is, houd dan de aan/uit-knop ingedrukt 
tot het aantal piepjes/oranje knipjes gelijk is aan het gewenste statische stimulansbereik zoals weergegeven 
in onderstaande tabel.

5. Laat de aan/uit-knop los als het gewenste bereik is geselecteerd; de ontvangerhalsband wordt 
uitgeschakeld.

6. Schakel de eenheid weer in. Deze zal dan piepen in overeenstemming met het ingestelde statische 
stimulansbereik.

STATISCHE STIMULANSBEREIK TEMPERAMENT HOND
1 piepje Laag Zwak
2 piepjes Medium Matig
3 piepjes Hoog Koppig
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ALGEMENE TRAININGSTIPS
VOORDAT U DE HOND MET DIT PRODUCT GAAT TRAINEN
U zult het meeste succes behalen met deze trainer met afstandsbediening als u er altijd aan denkt dat een bevel 
moet worden geleerd voordat dit kan worden bekrachtigd met een trainer met afstandsbediening. Houd daarbij 
altijd de volgende trainingstips in gedachten:

• Elimineer één misdraging of leer één gehoorzaamheidsbevel tegelijkertijd. Als u te snel gaat met de training, 
kan de hond verward raken.

• Wees consistent. Geef uw hond een statische, geluids- of vibratiestimulans bij elke misdraging.
• Overcorrigeer de hond niet. Gebruik zo min mogelijk stimulans als mogelijk om de hond te trainen.
• Vermijd situaties waarin de hond zich al eerder misdragen heeft, tenzij u de hond kunt controleren 

en de afstandbedienbare trainer kunt gebruiken voor het toepassen van een statische, geluids- of 
vibratiestimulans.

• Wanneer u een situatie waarneemt waarin de hond zich herhaaldelijk misdraagt, gebruik deze situatie dan 
als trainingsessie. Dit zal de kans op succes aanzienlijk vergroten.

• Als uw hond angstig reageert op het statische, geluids- of vibratiestimulans (vooral de eerste paar keer) is 
dit geen reden tot bezorgdheid. Leid de aandacht af en zorg voor eenvoudig en gepast gedrag (bijv. met een 
bekend bevel, zoals “zit”).

• Gebruik de SportTrainer® SD-1875E afstandbedienbare trainer nooit om vormen van agressief gedrag te 
corrigeren of te elimineren. Als uw hond zulk gedrag vertoont, neem dan contact op met een professioneel 
trainer. Agressie in honden is het resultaat van vele factoren - het kan aangeleerd gedrag zijn of veroorzaakt 
worden door angst. Een andere factor die bijdraagt aan agressie in honden is sociale dominantie. Elke hond 
is anders.

Ga naar onze website www.sportdog.com voor uitgebreidere trainingstips en handleidingen of neem contact 
op met onze klantenservice voor meer assistentie. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website 
www.sportdog.com.

Nu is uw afstandbedienbare trainer klaar voor gebruik. De afstandsbediening is standaard ingesteld op modus 
1 en de schakelaar in de positie OP, maar u kunt de modus wijzigen zodat deze beter aansluit bij uw situatie. Zie 
STAP::06 voor een uitleg over de mogelijke modi.
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STAP::06
DE AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN
De SportTrainer® SD-1875E afstandsbediening heeft 
12 operationele modi zodat u de modus kunt kiezen 
die het beste bij uw trainingstype of -stijl past. De 
afstandsbediening is standaard ingesteld op modus 
1 en de schakelaar in de positie OP. Er zijn ook twee 
programmeermodi: modus 7 (geluidssignalen wijzigen) 
en modus V/T (ID-codes wijzigen). 

DE MODUS WIJZIGEN
1. Raadpleeg de volgende tabellen voor een 

beschrijving van alle modi.
2. Voor modi 1 – 6  in de schakelaar-positie OP 

kiest u de gewenste modus op de intensiteitswijzerplaat. Of kies voor modi 1 – 6 in de schakelaar-positie 
NEER de gewenste modus op de intensiteitswijzerplaat. Als bijvoorbeeld modus 5 gewenst is stelt u de 
intensiteitswijzerplaat bij ofwel de schakelaar-positie OP dan wel de schakelaar-positie NEER op niveau 5 in. 

3. Draai de afstandsbediening om.  
4. Met een pen of de punt van een gesp drukt u de modusknop in en laat deze weer los. Wanneer de modusknop 

wordt ingedrukt, brandt het afstandsbediening LED-lampje zonder knipperen. Als de knop losgelaten 
wordt, knippert het LED-lampje het aantal keren van de gekozen modus. Bijvoorbeeld zal het lampje 5 keer 
knipperen in modus 5.

Opmerking: raadpleeg STAP::09 voor 2-honden bediening. Raadpleeg STAP::06 voor bediening voor drie honden.
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SCHAKELAAR IN POSITIE OP

MODUS
WERKING 
BOVENSTE 
KNOP

WERKING 
ONDERSTE 
KNOP

WERKING 
LINKER 
ZIJKNOP

WERKING 
RECHTER 
ZIJKNOP

WERKING 
SCHAKELAAR V/T-FUNCTIE

1

HOOG 
Ononderbroken 
statische 
stimulans*

HOOG 
Kortstondige 
statische 
stimulans (tik)* 

Roepen/
lokaliseren 
modus - enkel 
geluidssignaal**

Run Modus
Op: hond 1

Neer: hond 2
Geluidsstimulans

2

HOOG 
Ononderbroken 
statische 
stimulans*

Geluidsstimulans

Roepen/
lokaliseren 
modus - enkel 
geluidssignaal**

Run modus

Op: hond 1

Neer: hond 2 Vibratiestimulans

3
MEDIUM 
Ononderbroken 
stimulans*†

LAAG 
Ononderbroken 
statische 
stimulans*†

Roepen/
lokaliseren 
modus - enkel 
geluidssignaal**

Run modus

Op: hond 1

Neer: hond 2 Geluidsstimulans

4

HOOG 
Ononderbroken 
statische 
stimulans*

Geen functie

Roepen/
lokaliseren 
modus - enkel 
geluidssignaal**

Run modus
Op: hond 1

Neer: hond 2
Geluidsstimulans

5 Hond 1 Hond 2 Hond 3 Geen 
functie

Op: 
ononderbroken* 
Neer: roepen/
lokaliseren**/ 
Run modus***

Geluidsstimulans

6

HOOG 
Ononderbroken 
statische 
stimulans*

HOOG 

+2 Intensiteit 
Ononderbroken 
statische 
stimulans*    

Roepen/
lokaliseren 
modus - enkel 
geluidssignaal**

Run modus
Op: hond 1

Neer: hond 2
Geluidsstimulans

7  
(geluidssignalen 
wijzigen)

Hond 1  
Zie STAP 08

Hond 2  
Zie  STAP::08

Hond 3  
Zie STAP::08

Geen 
functie Positie ‘op’ Geen functie

V/T  
(ID-CODE) Geen functie Geen functie Zie STAP::11 Geen 

functie Positie ‘op’ Geen functie

*Statische stimulans niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat

**Roepen/lokaliseren schakelt Run Modus uit

***Om de Run Modus in te schakelen, drukt u de overeenkomstige lokaliseerknop gedurende 3 seconden in.

†Modus 3 geeft meer statische stimulans-”stappen” om uit te kiezen - in totaal 14 statische stimulansniveaus. 
Bijvoorbeeld, in modus 3 met de intensiteitswijzerplaat op 2, geeft de onderste knop statische stimulans op 
niveau 3 en geeft de bovenste knop statische stimulans op niveau 4.
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SCHAKELAAR IN POSITIE NEER

MODUS
WERKING 
BOVENSTE 
KNOP

WERKING 
ONDERSTE 
KNOP

WERKING LINKER 
ZIJKNOP

WERKING 
RECHTER 
ZIJKNOP

WERKING 
SCHAKELAAR V/T-FUNCTIE

1

HOOG 
Ononderbroken 
statische 
stimulans*

HOOG 
Kortstondige 
statische 
stimulans (tik)* 

Roepen/lokaliseren 
modus - enkel 
geluidssignaal**

Run modus 
Op: hond 1

Neer: hond 2
Vibratiestimulans

2

HOOG 
Ononderbroken 
statische 
stimulans*

Vibratiestimulans
Roepen/lokaliseren 
modus - enkel 
geluidssignaal**

Run modus

Op: hond 1

Neer: hond 2 Geluidsstimulans

3

MEDIUM 
Ononderbroken 
statische 
stimulans*†

LAAG 
Ononderbroken 
statische 
stimulans*†

Roepen/lokaliseren 
modus - enkel 
geluidssignaal**

Run modus

Op: hond 1

Neer: hond 2 Vibratiestimulans

4

HOOG 
Ononderbroken 
statische 
stimulans*

Geen functie
Roepen/lokaliseren 
modus - enkel 
geluidssignaal**

Run modus
Op: hond 1

Neer: hond 2
Vibratiestimulans

5 Hond 1 Hond 2 Hond 3 Geen functie

Op: 
ononderbroken*

Neer: roepen/
lokaliseren**/
Run modus***

Vibratiestimulans

6

HOOG 
Ononderbroken 
statische 
stimulans*

HOOG 

+2 Intensiteit

Ononderbroken 
statische 
stimulans*

Roepen/lokaliseren 
modus - enkel 
geluidssignaal**

Run modus
Op: hond 1

Neer: hond 2
Vibratiestimulans

*Statische stimulans niveau ingesteld door intensiteitswijzerplaat

**Roepen/lokaliseren schakelt Run Modus uit

***Om de Run Modus in te schakelen, drukt u de overeenkomstige lokaliseerknop gedurende 3 seconden in.

†Modus 3 geeft meer statische stimulans-”stappen” om uit te kiezen - in totaal 14 statische stimulansniveaus. 
Bijvoorbeeld, in modus 3 met de intensiteitswijzerplaat op 2, geeft de onderste knop statische stimulans op 
niveau 3 en geeft de bovenste knop statische stimulans op niveau 4.
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STAP::07
HET PAREN VAN DE ONTVANGERHALSBAND, PIEPER MET 
AFSTANDSBEDIENING EN AFSTANDSBEDIENING
Om de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening met een nieuwe afstandsbediening te paren of om 
een nieuwe ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening te programmeren voor samenwerking met uw 
bestaande afstandsbediening:

1. Schakel de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening uit.
2. Druk op elk apparaat de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt. De LED-lampjes van de ontvangerhalsband 

en de pieper met afstandsbediening gaan branden en na 4-5 seconden weer uit. Als de aan/uit-knop te snel 
wordt losgelaten, gaan de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening zoals 
normaal knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij 1.

3. Als de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening uit zijn gegaan, laat u de 
aan/uit-knop los.

4. Druk de bovenste knop op de afstandsbediening in en houd deze ingedrukt tot de LED-lampjes van 
de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening 5 keer knipperen. Als de LED-lampjes 
van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening 5 maal geknipperd hebben, zijn de 
ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening gepaard en gaan de LED-lampjes zoals normaal 
knipperen. Als de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening niet 5 maal 
knipperen, begint u opnieuw bij 1.
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STAP::08
DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN
GELUIDSSIGNALEN WIJZIGEN
De SportTrainer® SD-1875E pieper met afstandsbediening heeft negen geluidssignalen. Het standaard 
geluidssignaal is een harde pieptoon. De pieper met afstandsbediening moet met de afstandsbediening gepaard 
zijn om de geluidssignalen op afstand te wijzigen. Zie STAP::07.

MODUS GELUIDSSIGNAAL
1 Harde pieptoon
2 Dubbele harde pieptoon
3 Pieptoon die van hard naar zacht gaat
4 Dubbele pieptoon die van hard naar zacht gaat
5 Zacht havikgeluid
6 Hard havikgeluid
7 Kwartelroep
8 Driedubbele pieptoon
9 Zachte pieptoon

HET GELUIDSSIGNAAL WIJZIGEN
1. Terwijl de pieper met afstandsbediening ingeschakeld is, draait u de intensiteitswijzerplaat op de 

afstandsbediening in positie 7 met de schakelaar in de positie OP. 
2. Druk op een modusknop op de achterkant van de afstandsbediening. De LED van de afstandsbediening gaat 

groen branden.
3. Druk op de bovenste knop op de afstandsbediening voor hond 1. De afstandsbediening begint door de 

geluidssignalen te lopen door ze één voor één te laten horen. 
4. Als u het geluidssignaal hoort dat u wilt, drukt u op de bovenste knop voor hond 1. De pieper met 

afstandsbediening laat 3 pieptonen horen om te bevestigen dat u een geluidssignaal geselecteerd hebt.
5. U kunt voor elke hond een ander geluidssignaal kiezen. Volg voor hond 2 de stappen 1-4 met de onderste 

knop in plaats van de bovenste knop. Volg voor hond 3 de stappen 1-4 met de lokaliseerknop in plaats van de 
bovenste knop.

6. Draai de intensiteitswijzerplaat één positie verder. Het LED-lampje van de afstandsbediening gaat uit. 
7. Als u op de bij de hond behorende knop drukt (met de schakelaar in de positie op), wordt het gekozen 

geluidssignaal afgespeeld.

DE RUN MODUS WIJZIGEN
De Run Modus wordt gewijzigd met de Run-modusknop op de afstandsbediening. Er zijn drie mogelijkheden voor 
het aantal malen dat de pieper klinkt als uw hond beweegt: nooit (stille modus), elke 5 seconden (5 seconden-
modus) of elke 10 seconden (10 seconden-modus). In alle modi piept de pieper met afstandsbediening eenmaal als 
de hond stopt met bewegen.

1. Druk de Run-modusknop in en houd ingedrukt terwijl u naar de achterkant van de afstandsbediening kijkt. 
2. Na 2 tot 3 seconden gaat een LED-lampje naast de huidige Run Modus branden. 
3. Blijf de Run-modusknop ingedrukt houden totdat het LED-lampje voor de gewenste modus gaat branden.
4. Laat de Run-modusknop los. Het LED-lampje naast de betreffende modus knippert een aantal malen om aan 

te geven dat de nieuwe Run Modus ingesteld is.
Opmerking: als u verschillende Run Modi voor elke hond wilt gebruiken bij bediening met drie honden, volgt u de 
aanwijzingen hieronder om elke pieper met afstandsbediening handmatig te configureren.
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UW HOND IN OPEN LAND LOKALISEREN
Zolang uw hond niet verder dan 1600 m van u verwijderd is, kunt u de pieper met afstandsbediening laten piepen 
door op de lokaliseerknop op de afstandsbediening te drukken. Telkens als u de knop indrukt, piept de pieper 
met afstandsbediening eenmaal. Als u de lokaliseerknop indrukt, deactiveert u de Run Modus van de pieper met 
afstandsbediening, maar de Run Modus blijft ingeschakeld. Om de Run Modus opnieuw te activeren, drukt u op de 
Run-modusknop van de afstandsbediening en laat deze los. De pieper met afstandsbediening laat drie pieptonen 
horen om te bevestigen dat de Run Modus geactiveerd is, en zal verder werken volgens de laatste Run Modus die 
ingesteld werd.

DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING HANDMATIG CONFIGUREREN
De pieper met afstandsbediening kan op afstand geprogrammeerd worden met de afstandsbediening of u kunt het 
geluidssignaal en de Run Modus op de pieper met afstandsbediening zelf programmeren.

1. Schakel de pieper met afstandsbediening uit.
2. Druk op de aan/uit-knop en laat deze los om de pieper met afstandsbediening in te schakelen.
3. Druk binnen 5 seconden op de aan/uit-knop en houd ingedrukt. De pieper met afstandsbediening loopt door 

de 9 beschikbare geluidssignalen.  
4. Als u het gewenste geluidssignaal hoort, laat u de aan/uit-knop los voordat het volgende geluidssignaal 

begint. Het geluidssignaal is nu ingesteld.
5. Druk na de selectie van het geluidssignaal de aan/uit-knop onmiddellijk in en houd ingedrukt totdat het 

aantal pieptonen dat u hoort overeenkomt met de gewenste Run Modus zoals weergegeven in de tabel

1 pieptoon (stille modus) Geen pieptoon als de hond rent/één pieptoon als de hond voorstaat.

2 pieptonen (5 seconden-modus) Piept elke 5 seconden als de hond rent/piept eenmaal per seconde als de 
hond voorstaat.

3 pieptonen (10 seconden-modus) Piept elke 10 seconden als de hond rent/piept eenmaal per seconde als de 
hond voorstaat.

6. Laat de aan/uit-knop los als het aantal pieptonen overeenkomt met de door u gewenste Run Modus.
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STAP::09
HET SYSTEEM PROGRAMEREN VOOR 2-HONDEN BEDIENING
SportDOG® ontvangerhalsbanden en piepers met afstandsbediening kunnen worden ingesteld om te reageren 
met de schakelaar in de positie OP of NEER. Om een tweede hond in de tweehonden-modus te trainen, dient u een 
SportDOG® Add-A-Dog® extra ontvangerhalsband met pieper met afstandsbediening aan te schaffen. Raadpleeg 
de laatste pagina van deze gids voor een Add-A-Dog® ontvangerhalsband met pieper met afstandsbediening die 
compatibel is met dit systeem.

1. Programmeer de afstandsbediening in modi 1 – 6 met ofwel de schakelaar in 
de positie OP dan wel de schakelaar in de positie NEER (zie STAP::06).

2. Zet de schakelaar in de positie OP.
3. Programmeer de eerste ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening:

A.  Schakel de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening uit. 
B. Druk op elk apparaat de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt. De LED-

lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening 
gaan branden en na 4-5 seconden weer uit. Als de aan/uit-knop te snel 
wordt losgelaten, gaan de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de 
pieper met afstandsbediening zoals normaal knipperen. Als dit gebeurt, 
begin dan opnieuw bij A.

C. Als de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening uit zijn gegaan, laat u 
de aan/uit-knop los. 

D. Druk de bovenste knop op de afstandsbediening in en houd deze ingedrukt tot de LED-lampjes van de 
ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening 5 keer knipperen. Als de LED-lampjes van de 
ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening niet 5 maal knipperen, begint u opnieuw bij A.

4. Programmeer de tweede ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening op dezelfde manier volgens A 
tot en met D hierboven, maar met de schakelaar in de positie neer.

SCHAKELAAR INGESTELD 
OP ‘OP’ VOOR HOND 1 OF 

SCHAKELAAR INGESTELD OP 
‘NEER’ VOOR HOND 2
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STAP::10
HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR 3-HONDEN BEDIENING
Om extra honden te trainen, dient u een extra SportDOG® Add-A-Dog® ontvangerhalsbanden met piepers 
met afstandsbediening aan te schaffen. Raadpleeg de laatste pagina van deze gids voor een Add-A-Dog® 
ontvangerhalsband met pieper met afstandsbediening die compatibel is met dit systeem.

1. Programmeer de afstandsbediening in modus 5 met ofwel de schakelaar in de positie OP dan wel de 
schakelaar in de positie NEER (zie STAP::06).

2. Zet de schakelaar in de positie OP.
3. Programmeer de eerste ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening:

A. Schakel ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening uit.
B. Druk op elk apparaat de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt. De LED-lampjes van de 

ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening gaan branden en na 4-5 seconden weer uit. Als 
de aan/uit-knop te snel wordt losgelaten, gaan de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper 
met afstandsbediening zoals normaal knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij A.

C. Als de LED-lampjes van de ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening uit zijn gegaan, laat u 
de aan/uit-knop los.

D. Druk de BOVENSTE KNOP op de afstandsbediening in en houd deze ingedrukt tot de LED-lampjes van 
de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening 5 keer knipperen. Als de LED-lampjes van de 
ontvangerhalsband en de pieper met afstandsbediening niet 5 maal knipperen, begint u opnieuw bij A.

4. Programmeer de tweede ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening met stappen A t/m D 
hierboven, maar gebruik de ONDERSTE KNOP in plaats van de bovenste knop.

5. Programmeer de derde ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening met stappen A t/m D hierboven, 
maar gebruik de LINKER KNOP in plaats van de bovenste knop.
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STAP::11
ID-CODES WIJZIGEN
Een ID-code is de signaalidentificatie tussen de afstandsbediening en de ontvangerhalsband. Beide 
apparaten zijn in de fabriek geprogrammeerd met 1 van 2.000 ID-codes. De SportTrainer® SD-1875E heeft de 
mogelijkheid om twee of meer afstandsbedieningen met dezelfde ID-code te programmeren, zodat zij beide één 
ontvangerhalsband aan kunnen sturen. Er kunnen 64 ID-codes geprogrammeerd worden.

DE ID-CODE VAN EEN AFSTANDSBEDIENING HANDMATIG PROGRAMMEREN
1. Draai de intensiteitswijzerplaat op V/T, zet de schakelaar in de positie OP en druk dan op de modusknop op de 

achterzijde van de afstandsbediening en laat deze weer los. Zo blijft de modus ongewijzigd en zal de huidige 
modus nog steeds actief zijn nadat het wijzigen van de ID is afgerond.

2. Als u de modusknop losgelaten hebt, gaat het groene LED-lampje gedurende 15 seconden branden. 
3. Met het groene lampje aan, draait u de intensiteitswijzerplaat naar het 1e cijfer van het gewenste ID en drukt 

de linker zijknop in en laat deze weer los. Het groene lampje gaat snel knipperen om de selectie te bevestigen.
4. Opnieuw draait u de intensiteitswijzerplaat, met het groene lampje aan, nu naar het 2e cijfer van het 

gewenste ID, u drukt de linker zijknop in en laat deze weer los. Het groene lampje gaat snel knipperen om 
de selectie te bevestigen. Het tweede cijfer is optioneel en indien ongewenst, wacht u tot het groene lampje 
uitgaat zonder de linker zijknop in te drukken.

5. Na de 15 seconden, of na de tweede keer drukken op de linker zijknop, gaat het groene lampje uit en wordt de 
ID van de eenheid bijgewerkt. Op dit moment is de eenheid in dezelfde modus als vóór het instellen van de ID. 

6. Na het wijzigen van de ID-code moet u de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening met de 
afstandsbediening paren (zie STAP::07).

Opmerking: als u de linker zijknop eenmaal indrukt (en stap 4 overslaat) is de ID nog steeds een ID van twee 
cijfers. Het linkercijfer wordt automatisch een 1. Wanneer u bijvoorbeeld in stap 3 een 6 gekozen hebt en slechts 
eenmaal op de linker zijknop hebt gedrukt, wordt de ID 16. 

DE FABRIEKS-ID TERUGZETTEN
1. Draai de intensiteitswijzerplaat op V/T, zet de schakelaar in de positie OP en druk dan op de modusknop op de 

achterzijde van de afstandsbediening en laat deze weer los. Hierdoor wordt de modus niet veranderd, dus de 
huidige modus zal nog steeds actief zijn nadat het wijzigen van de ID is afgerond.

2. Als u de modusknop losgelaten hebt, gaat het groene LED-lampje gedurende 15 seconden branden.
3. Druk op geen enkele knop en wacht tot het groene LED-lampje uitgaat.
4. U moet nu de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening met de afstandsbediening paren  

(zie STAP::07).

ACCESSOIRES
Voor de aanschaf van extra accessoires voor uw SportDOG® SportTrainer® SD-1875E Trainer met 
afstandsbediening en Pieper kunt u contact opnemen met de klantenservice of naar onze website op  
www.sportdog.com gaan om een winkel bij u in de buurt te vinden.
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VEEL GESTELDE VRAGEN
Is de statische stimulans veilig voor 
mijn hond?

Ononderbroken en/of kortstondige statische stimulans kunnen 
onprettig zijn; ze zijn echter onschadelijk voor uw hond. 
Elektronische trainingsapparatuur vereist interactie en training van 
de eigenaar om het gewenste resultaat te bereiken.

Hoe oud moet een hond zijn om 
met de SportTrainer® SD-1875E te 
kunnen trainen?

Uw hond moet de basis gehoorzaamheidsbevelen zoals “zit” of “blijf” 
kunnen leren. De halsbandzender kan te groot zijn voor honden 
die minder wegen dan 3,6 kilo. Het system mag alleen gebruikt 
worden bij honden ouder dan 6 maanden. Indien uw hond gewond 
is of beperkt is in zijn mobiliteit, raadpleeg dan voor gebruik uw 
dierenarts of een professionele trainer.

Als mijn hond is getraind en mijn 
bevelen gehoorzaamt, moet mijn hond 
dan de ontvangerhalsband blijven 
dragen?

Het kan zijn dat het nodig is de ontvangerhalsband van tijd tot tijd om 
te doen voor bekrachtiging. Veel jagers laten de ontvangerhalsband 
ook om bij hun honden bij het jagen; dit voor maximale controle.

Is de ontvangerhalsband waterdicht? Ja. Als de oplaadbare batterij vervangen moet worden, zorg er dan 
voor dat de o-ring en de groef voor de o-ring vrij zijn van vuil. 

Kan de ontvangerhalsband gebruikt 
worden in zout water?

Ja. Als de ontvangerhalsband gebruikt wordt in of bij zout water, 
moet deze na elk gebruik echter wel worden afgespoeld met 
schoon water. 

Kan ik de SportTrainer® SD-1875E met 
meer dan één hond gebruiken?

Ja. De SportTrainer® SD-1875E kan met maximaal 3 honden gebruikt 
worden. U dient extra SportDOG® Add-A-Dog® ontvanger halsbanden 
aan te schaffen. Raadpleeg de laatste pagina van deze gids voor een 
lijst met compatibele ontvanger halsbanden.

Kan ik de SportTrainer® SD-1875E met 
agressieve honden gebruiken?

Het wordt niet aanbevolen onze producten te gebruiken voor 
agressieve honden. We raden u aan contact te zoeken met uw 
dierenarts of een professioneel trainer om vast te stellen of uw hond 
agressief is.

Zal ik een bereik van precies 1600 m 
hebben met de SportTrainer® SD-1875E?

Het bereik van de SportTrainer® SD-1875E kan variëren met het 
terrein, het weer en de begroeiing, evenals door transmissies van 
andere radio-apparatuur. Raadpleeg het hoofdstuk “ZO WERKT HET 
SYSTEEM” van deze gids om het maximale bereik te verkrijgen.

Hoe lang kan ik ononderbroken een 
stimulans aan mijn hond toedienen?

U kunt gedurende maximaal 10 seconden de knop voor 
ononderbroken statische stimulans ingedrukt houden en uw 
hond een statische stimulans geven. U kunt gedurende maximaal 
10 seconden de vibratieknop ingedrukt houden en uw huisdier 
vibratiestimulatie geven. U kunt gedurende maximaal 10 
seconden de geluidssiignaalknop ingedrukt houden en uw huisdier 
geluidsstimulatie geven. Na 10 seconden zal de stimulatie een “time 
out” bereiken en moet de knop op de afstandsbediening worden 
losgelaten en opnieuw worden ingedrukt voordat aanvullende 
stimulatie kan worden afgegeven.

Wat te doen als de nek van mijn hond 
rood en geïrriteerd wordt?

Deze toestand ontstaat als de contactpunten de huid irriteren. 
Stop een paar dagen met het gebruik van de ontvangerhalsband. 
Als de toestand langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts 
raadplegen. Zodra de huid er weer normaal uitziet, kunt u de 
ontvangerhalsband weer gebruiken, maar blijf de huid goed in de 
gaten houden.

De intensiteitswijzerplaat lijkt moeilijk 
te draaien. Is dit normaal?

Ja. Dit voorkomt onbedoelde wijzigingen in de intensiteit en is beter 
voor een optimale waterproof afdichting. De knop zal door gebruik 
“inlopen” en gemakkelijker gaan draaien.
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VEEL GESTELDE VRAGEN
Kan ik een riem aan de SportTrainer® 
SD-1875E bevestigen?

Bevestig GEEN riem aan de SportTrainer® SD-1875E. U kunt een 
aparte, niet-metalen halsband om de nek van uw hond doen met 
daaraan een riem. Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op 
de contactpunten uitoefent.

Kan ik de SportTrainer® SD-1875E 
programmeren om met andere 
systemen van het SportDOG®-merk 
te werken?

De SportTrainer® SD-1875E werkt met de systemen SD-1825, 
SD-1825CAMO en SD-1825E.

Kan ik de pieper met afstandsbediening 
afzonderlijk gebruiken?

Ja. De pieper met afstandsbediening kan ook zonder de 
ontvangerhalsband gebruikt worden. Wij adviseren echter om een 
tegengewicht te gebruiken zodat de pieper met afstandsbediening 
bovenop de nek van de hond blijft zitten.

Hoe keer ik terug naar de Run Modus 
als ik op de lokaliseerknop op mijn 
afstandsbediening heb gedrukt?

U drukt eenvoudigweg op de Run-modusknop. De pieper met 
afstandsbediening zal verder werken volgens de laatste Run Modus 
die ingesteld werd.

Mijn afstandsbediening stuurt 
onbedoeld een signaal naar meer 
dan één ontvangerhalsband, wat 
moet ik doen?

In het zeldzame geval dat dit gebeurt, kunt u de ID-code van 
uw afstandsbediening wijzigen. Zie het hoofdstuk “ID-CODES 
WIJZIGEN” om dit probleem op te lossen.
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PROBLEEMOPLOSSING
De antwoorden op deze vragen zouden moeten helpen bij het oplossen van problemen met dit systeem. Als dit 
niet het geval is, neemt u contact op met de klantenservice of bezoekt u onze website op www.sportdog.com.

Mijn hond reageert 
niet wanneer ik op een 
knop druk.

• Controleer of de ontvangerhalsband en pieper met afstandsbediening ingeschakeld 
zijn en of de LED-lampjes knipperen.

• Als het bereik is verminderd na de eerste keer dat u het systeem gebruikt 
hebt, controleert u of de batterij in ofwel de pieper met afstandsbediening, de 
afstandsbediening of de ontvangerhalsband wellicht bijna leeg is.

• Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het bereik dat u met de SportTrainer® 
SD-1875E heeft. Voor een lijst van deze factoren kunt u het hoofdstuk 
ZO WERKT HET SYSTEEM raadplegen.

• U kunt controleren of de ontvangerhalsband stimulans naar de hond afgeeft door 
het testlampje dat bij de kit geleverd wordt op de ontvangerhalsband te plaatsen. 
Raadpleeg het hoofdstuk INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJEvoor details.

• Stel de intensiteitswijzerplaat hoger in. Raadpleeg HET BESTE 
INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN voor meer informatie.

• Verhoog het statische stimulansbereik. Raadpleeg HET STATISCHE 
STIMULANSBEREIK WIJZIGEN voor meer informatie.

• Zorg ervoor dat de contactpunten van de ontvangerhalsband goed tegen de huid 
van de hond zijn geplaatst. Zie DE ONTVANGERHALSBAND EN PIEPER MET 
AFSTANDSBEDIENING PASKLAAR MAKEN voor meer informatie.

• Het kan nodig zijn de langere contactpunten te gebruiken die zijn meegeleverd met 
het systeem, of de vacht onder de contactpunten bij te knippen.

• Als u opmerkt dat de werkingsduur veel korter is dan in het begin, moet de batterij 
van uw ontvangerhalsband of pieper met afstandsbediening vervangen worden. 
Neem contact op met de klantenservice voor de aanschaft van een nieuwe batterij.

De 
ontvangerhalsband 
gaat niet aan.

• Zorg ervoor dat de ontvangerhalsband opgeladen is. De ontvangerhalsband wordt 
binnen 2 uur opgeladen.

De 
ontvangerhalsband 
reageert niet op de 
afstandsbediening.

• Controleer of de ontvangerhalsband ingeschakeld is en of het LED-lampje 
knippert. Raadpleeg DE Ontvangerhalsband INSCHAKELEN Raadpleeg HET 
PAREN VAN DE ONTVANGERHALSBAND, PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING EN 
AFSTANDSBEDIENING.

Mijn pieper met 
afstandsbediening 
piept niet als de hond 
beweegt of voorstaat.

• Controleer of de pieper met afstandsbediening ingeschakeld is en of het  
LED-lampje knippert.

• Als de lokaliseerknop ingedrukt werd, is de Run Modus van de pieper met 
afstandsbediening gedeactiveerd.

• Om de Run Modus van de pieper met afstandsbediening te activeren, drukt u op de 
Run-modusknop van de afstandsbediening. De pieper met afstandsbediening laat 3 
pieptonen horen om te bevestigen dat de Run Modus geactiveerd is.

De pieper met 
afstandsbediening 
reageert niet op de 
afstandsbediening.

• Controleer of de pieper met afstandsbediening ingeschakeld is en of het  
LED-lampje knippert. Raadpleeg DE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING 
INSCHAKELEN.

• Raadpleeg HET PAREN VAN DE ONTVANGERHALSBAND, PIEPER MET 
AFSTANDSBEDIENING EN AFSTANDSBEDIENING.
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PROBLEEMOPLOSSING
Mijn Afstandspieper 
kan niet 
gesynchroniseerd 
worden.

• Controleer of de pieper met afstandsbediening ingeschakeld is en of het  
LED-lampje knippert. RaadpleegDE PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING 
INSCHAKELEN.

• Raadpleeg HET PAREN VAN DE ONTVANGERHALSBAND, PIEPER MET 
AFSTANDSBEDIENING EN AFSTANDSBEDIENING.

INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE
• Schakel de ontvangerhalsband in.
• Houd de contactpunten van het testlampje tegen de contactpunten.
• Druk op een stimulansknop op de afstandsbediening.
• Het testlampje gaat knipperen. 

Let op: bij hogere stimulansniveaus zal het testlampje feller knipperen.
• Schakel de ontvangerhalsband uit.
Bewaar het testlampje voor latere testen.

Opmerking: als het testlampje niet knippert, laad dan de batterij opnieuw op en 
test opnieuw. Als het testlampje dan nog steeds niet knippert, neemt u contact op 
met de klantenservice.

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1. Gebruiksvoorwaarden 

Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw aanvaarding, zonder wijziging, van de 
voorwaarden, condities en kennisgevingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding 
van alle dergelijke voorwaarden, condities en kennisgevingen. Indien u deze voorwaarden, condities en 
kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke 
verpakking en voor eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservice, samen met het 
aankoopbewijs voor volledige restitutie.

2. Gepast gebruik 
Dit product is ontworpen voor gebruik met honden als u hen wenst te volgen en te trainen. Het specifieke 
temperament of de grootte/het gewicht van uw hond is mogelijk niet geschikt voor dit Product (raadpleeg 
ZO WERKT HET SYSTEEM in deze gebruiksaanwijzing). Radio Systems Corporation adviseert dit product niet 
te gebruiken wanneer uw hond agressief is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vaststellen van 
geschiktheid in individuele gevallen. Als u niet zeker bent of dit Product geschikt is voor uw hond, raadpleegt 
u uw dierenarts of bevoegde trainer vóór gebruik. Gepast gebruik omvat, zonder beperking, het lezen van de 
volledige gebruiksaanwijzing en specifieke veiligheidsinformatiesverklaringen.

3. Geen onwettelijk of verboden gebruik 
Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik met honden. Dit hondenvolg- en trainingsapparaat is niet 
bedoeld om schade of verwondingen te veroorzaken, noch om te provoceren. Gebruik van dit product op een 
wijze waarvoor het niet bedoeld is, kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten.

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

5. Wijziging van de algemene voorwaarden 
Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en kennisgevingen 
voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien u voorafgaand aan het gebruik van dit product over 
dergelijke wijzigingen bent geïnformeerd, zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin opgenomen waren.
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CONFORMITEIT
 

Deze apparatuur is getest en goedgekeurd in overeenstemming met de relevante R&TTE-richtlijnen. Alvorens 
deze apparatuur buiten de landen van de EU te gebruiken, moet dit worden overlegd met de betreffende lokale 
R&TTE-autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur die niet expliciet zijn 
goedgekeurd door Radio Systems Corporation, kunnen een overtreding inhouden van de EU-regelgeving, 
kunnen de toestemming die de gebruiker heeft tot gebruik van de apparatuur ongeldig maken en maken de 
garantie nietig.

De verklaring van conformiteit is te vinden op: www.sportdog.com/eu_docs.php

OPRUIMING VAN BATTERIJEN

Raadpleeg de Belangrijke veiligheidsinformatie m.b.t. de batterij op pagina 3.

Dit systeem werkt op drie Li-ionbatterijen (240 mAh capaciteit voor de ontvangerhalsband, 550 mAh capaciteit 
voor de afstandsbediening en 400 mAh capaciteit voor de pieper met afstandsbediening afstandsbediening). 
Gebruik voor vervanging alleen batterijen die te verkrijgen zijn via de klantenservice. Voor telefoonnummers in 
uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.

Gescheiden inzameling van gebruikte batterijen is in veel landen verplicht; controleer de plaatselijke 
voorschriften voordat u lege batterijen weggooit. Hieronder vindt u instructies over het verwijderen van de 
batterij uit het product voor aparte verwerking.

AAN HET EINDE VAN DE PRODUCTLEVENSDUUR MOET U DEZE INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
VAN DE BATTERIJ GEBRUIKEN VOOR DE UITEINDELIJKE AFVOER (OPEN DE Ontvangerhalsband, 
AFSTANDSBEDIENING OF PIEPER MET AFSTANDSBEDIENING NIET VOORDAT DE VERVANGENDE BATTERIJ 
GEARRIVEERD IS MET INSTRUCTIES VOOR VERVANGING.)

• Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de schroeven van de kast van uw pieper met 
afstandsbediening en afstandsbediening te verwijderen.

• Gebruik een 3/32-inbussleutel om de schroeven van de kast van uw ontvangerhalsband te verwijderen.
• Verwijder de achterkant of het deksel van de kast.
• Verwijder de oude batterij. 

• Bij het verwijderen van de oude batterij moet u voorzichtig zijn als u de aansluiting vastpakt om 
beschadiging van de bedrading te voorkomen. Kortsluiting in de bedrading van de batterij kan brand of 
explosie veroorzaken.

• Deze instructies zijn niet geldig voor reparatie of vervanging van de batterij. Vervanging van de batterij 
door een type dat niet specifiek is goedgekeurd door Radio Systems Corporation kan brand of explosie tot 
gevolg hebben. Neem contact op met de klantenservice om te voorkomen dat uw garantie ongeldig wordt.
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Respecteer de in uw land geldende regels betreffende de veilige afvoer van elektrisch afval en elektrische 
apparaten. Dit apparaat dient hergebruikt te worden. Indien u dit apparaat niet langer nodig hebt, werp het 
dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan 
worden opgenomen in ons systeem van hergebruik. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de 
klantenservice voor meer informatie. Voor een lijst van telefoonnummers van de klantenservice bezoekt u onze 
website: www.sportdog.com.

GARANTIE
DRIE JAAR NIET-OVERDRAAGBARE BEPERKTE GARANTIE
De fabrikant van dit product maakt gebruik van een gelimiteerde garantie. Details van de toepasbaarheid en de 
voorwaarden van de garantie kunt u vinden op de website www.sportdog.com en/of zijn verkrijgbaar door uw 
lokale klantenservice te contacteren.

• Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

Dit product is beschermd door de volgende octrooien:

Amerikaanse octrooinummers: 6,901,883; 7,017,524; 7,420,136; D573,564; 6,184,790; 6,459,378;  
7,814,865; 7,647,545.

Canadees octrooinummer: 2565318

Australisch octrooinummer: 2006233255

Andere octrooien aangevraagd.
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