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

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
UITLEG VAN LEGENDA IN DEZE GIDS

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt 
om u te waarschuwen voor potentiële risico's op lichamelijk letsel. Volg alle 
veiligheidsmeldingen op die na dit symbool worden weergegeven om letsel of 
overlijden te voorkomen.
WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet 
wordt vermeden, overlijden of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
VOORZICHTIG, gebruikt zonder het symbool voor 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 product geschikt is 
voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.

• Dit apparaat bevat lithium-ionbatterijen. Deze mogen nooit worden verbrand, doorgeprikt, vervormd, 
kortgesloten of opgeladen met een ongeschikte oplader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd 
kan dit brand, explosies, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

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

• De batterijen mogen nooit uit het batterijcompartiment worden genomen om ze op te laden.
• Opladen van batterijen bij hoge temperaturen (38°C/100° F+) levert explosiegevaar.

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 te strak om de nek van de hond zit, kan deze beschadiging van de 
huid veroorzaken. Dit wordt bedzweer genoemd; een andere naam is doorligwond, decubitus of druknecrose.

• Laat uw hond de halsband nooit langer dan 12 uur per dag dragen.
• Plaats de halsband, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur anders om de hals 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.
• Maak de nek van de hond en de contactpunten van de halsband iedere week schoon met een vochtige doek.
• Onderzoek het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes.
• Indien er uitslag of een wond is, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid is genezen.
• Als de aandoening meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan een dierenarts. Bezoek onze website 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 dagelijks de contactgebieden blijft 
controleren. Als u roodheid of wondjes opmerkt, staak dan het gebruik tot de huid volledig genezen is.

• Het kan nodig zijn om de vacht in het gebied rondom de contactpunten te trimmen of anders over te 
schakelen op langere contactpunten, om te zorgen voor constant contact. Scheer de nek van de hond nooit; 
dit kan leiden tot uitslag of infectie.

• Maak de halsband niet strakker dan nodig voor een goed contact. Een halsband die te strak zit, zorgt voor een 
verhoogd risico van druknecrose in het contactgebied.
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Hartelijk dank voor uw keuze voor de trainingsproducten van het merk SportDOG®. Als u dit product op de 
juiste manier gebruikt, kunt u uw hond op een doelgerichte en veilige manier 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 Veelgestelde vragen en Probleemoplossing van deze 
handleiding of neem contact op met onze klantenservice. Een overzicht met telefoonnummers in uw regio kunt u 
vinden op onze website www.sportdog.com.

Registreer uw product binnen 30 dagen op www.sportdog.com om het meeste uit uw garantie te halen. Door 
te registreren en uw aankoopbewijs te bewaren geniet u de volle garantie en kunnen wij u sneller helpen als u 
ooit de klantenservice belt. En het belangrijkste: uw waardevolle informatie wordt nooit aan derden gegeven of 
verkocht. Volledige informatie over de garantie is online beschikbaar op www.sportdog.com.
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ONDERDELEN

ZO WERKT HET SYSTEEM
Het is aangetoond dat de SportDOG® SportTrainer® 875 trainer met afstandsbediening veilig, comfortabel en 
effectief is voor alle honden zwaarder dan 3,6 kg. Consequent en correct gebruik van dit product stelt u in staat 
om uw hond bevelen aan te leren en wangedrag te corrigeren tot op wel 800 m. De afstandsbediening zendt een 
signaal uit, activeert de ontvangerhalsband en geeft zo een onschadelijke stimulans. In combinatie met de juiste 
training leert een hond dat dit signaal staat voor een bevel. Zoals alle producten van SportDOG® beschikt ook dit 
model over instelbare niveaus van statische stimulatie, zodat u het stimulatieniveau kunt aanpassen aan het 
temperament van uw hond en overmatige stimulatie kunt vermijden.

BELANGRIJK: DE SPORTTRAINER® 875 TRAINER MET AFSTANDSBEDIENING 
HEEFT EEN BEREIK TOT 800 METER. AFHANKELIJK VAN DE MANIER WAAROP U DE 
AFSTANDSBEDIENING VASTHOUDT, KAN HET MAXIMUMBEREIK VARIËREN. VOOR 
CONSISTENTE RESULTATEN BIJ GROTERE BEREIKEN HOUDT U DE AFSTANDSBEDIENING 
IN VERTICALE POSITIE, WEG VAN UW LICHAAM EN BOVEN UW HOOFD. TERREIN, WEER, 
BEGROEIING, SIGNALEN VAN ANDERE RADIOZENDERS EN ANDERE FACTOREN HEBBEN 
HUN WEERSLAG OP HET MAXIMUMBEREIK.

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 product geschikt is voor uw hond, neem dan contact op met uw 
dierenarts of een gediplomeerd trainer.
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BELANGRIJKE DEFINITIES
AFSTANDSBEDIENING: Stuurt het radiosignaal naar de ontvangerhalsband. Hij is waterdicht en kan tot een 
diepte van 7,6 m worden ondergedompeld in water.

INTENSITEITSKNOPPEN: Biedt verschillende niveaus en soorten stimulatie, zodat u de stimulatie kunt 
aanpassen aan het specifieke temperament van uw hond.

HONDKNOPPEN: Hiermee kunt u kiezen welke hond stimulatie moet ontvangen.

KNOP LINKS: de fabrieksinstelling van deze knop is om een geluidssignaal af te geven zonder statische stimulatie. 

KNOP RECHTSBOVEN: de fabrieksinstelling van deze knop is om ononderbroken statische stimulatie te geven. 

KNOP RECHTSONDER: De fabrieksinstelling van deze knop is om kortstondige statische stimulatie ('Nick) te geven. 

OPLAADAANSLUITING: voor het aansluiten van de oplader. 

MODUSKNOP: met deze knop kunt u de modus van de afstandsbediening wijzigen (Zie STAP::05).

ONTVANGERHALSBAND: ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening en geeft de statische, vibratie- 
of geluidsstimulansen door voor het corrigeren of bevelen van uw hond. Hij is waterdicht en kan tot een 
diepte van 7,6 m worden ondergedompeld in water.

CONTROLELICHT VAN DE ONTVANGER: geeft aan of de ontvangerhalsband aan of uit is, dient als controlelicht 
voor laag batterijniveau en geeft ook aan of de knop voor ononderbroken of kortstondige (nick) statische 
stimulatie is ingedrukt. 

CONTACTPUNTEN: de contacten waarmee de ontvangerhalsband de statische stimulatie afgeeft. 

AAN-UITKNOP: het kortstondig indrukken en weer loslaten van deze knop schakelt de ontvangerhalsband in en uit.  

DE ONTVANGERHALSBAND KAN VIER TYPEN STIMULATIE AFGEVEN:

ONONDERBROKEN: u bepaalt zowel wanneer als hoe lang een statische stimulatie wordt gegeven, deze kan 
maximaal 10 seconden duren. Na 10 seconden treedt er een time-out van de afstandsbediening op en kunt u uw 
hond gedurende 5 seconden geen statische stimulatie geven. Na de time-out van 5 seconden kunt u weer een 
statische stimulatie geven.

KORTSTONDIG (NICK): Er wordt een statische stimulatie gegeven gedurende 1/10 seconden, ongeacht hoe lang 
de knop wordt ingedrukt. 

GELUIDSSIGNAAL: De ontvangerhalsband maakt een snel piepgeluid wanneer de geluidssignaalknop wordt 
ingedrukt. 

VIBRATIE (TRILLEN): De ontvangerhalsband vibreert wanneer op een vibratieknop wordt gedrukt, tot maximaal 
10 seconden. Na 10 seconden treedt er een time-out van de afstandsbediening op en kunt u uw hond gedurende 5 
seconden geen vibratiestimulans geven. Na de time-out van 5 seconden kunt u weer een vibratiestimulans geven.

KNOP RECHTSBOVEN

KNOP RECHTSONDER

HONDKNOPPEN

KNOP LINKS

INTENSITEITS-
KNOPPEN

OPLAADAANSLUITING

CONTACTPUNTEN

CONTROLELICHT VAN 
DE ONTVANGER

AAN-UITKNOP

ZENDERANTENNE
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STAP::01
KLAARMAKEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING
DE AFSTANDSBEDIENING LADEN
1. Sluit de oplaadstekker aan op de oplaadaansluiting, zoals 

wordt getoond.
2. Steek de oplader in een standaardwandcontactdoos.
3. Laad de afstandsbediening 2 uur op, zowel de eerste keer als 

telkens daarna.
Door gebruik van lithiumion-technologie is de oplaadtijd van 
de afstandsbediening slechts 2 uur. Het is niet schadelijk om de 
eenheid langer dan 2 uur te laten opladen.

4. Verwijder de oplaadstekker als de batterij volledig is 
opgeladen.

Opmerking: De levensduur van de batterij tussen de oplaadbeurten 
is ongeveer 50 tot 70 uur, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

PICTOGRAM FUNCTIE

Ononderbroken stimulans

Kortstondige stimulatie

Toenemende stimulatie

Ononderbroken stimulans die 2 niveaus hoger is dan het momenteel geselecteerde niveau

Alleen geluidssignaal

Alleen vibratie

Locator van pieper met afstandsbediening

Aantal geselecteerde honden

OPLAADSTEKKER IN 
OPLAADAANSLUITING VAN DE 

AFSTANDSBEDIENING



8 S P O R T D O G . C O M

STAP::02
KLAARMAKEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND
DE ONTVANGERHALSBAND LADEN
1. Til de rubber afscherming van de oplaadaansluiting op.
2. Sluit de oplaadstekker aan op de oplaadaansluiting, zoals wordt getoond.
3. Steek de oplader in een standaardwandcontactdoos.
4. Laad de ontvangerhalsband 2 uur op, zowel de eerste als andere keren. 
Door gebruik van lithiumion-technologie is de oplaadtijd van de ontvangerhalsband slechts 2 uur. Het is niet 
schadelijk om de eenheid langer dan 2 uur te laten opladen.

5. Plaats de rubber afscherming terug als de batterij volledig is opgeladen. 

ONTVANGERHALSBAND AANZETTEN
Druk op de aan-uitknop en laat deze los. Het controlelicht 
van de ontvangerhalsband wordt groen (continu) en de 
ontvangerhalsband piept 1 tot 3 maal, afhankelijk van het 
gekozen bereik van statische stimulans. De standaardinstelling 
is 2 (medium).

ONTVANGERHALSBAND UITZETTEN 
Druk op de aan-uitknop en laat deze los. Het controlelicht van de 
ontvanger wordt rood (continu) en de ontvangerhalsband piept 
gedurende 2 seconden. 

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

OPMERKING: De levensduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is ongeveer 50 tot 70 uur, afhankelijk van de 
gebruiksfrequentie.  

OPLAADSTEKKER IN 
OPLAADAANSLUITING 

VAN DE 
ONTVANGERHALSBANDAAN-UITKNOP
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CONTROLELICHT VAN DE ONTVANGER 

OPERATIONELE 
MODUS

KLEUR 
LAMPJE

STATUS 
BATTERIJ FUNCTIE LAMPJE FUNCTIE 

LUIDSPREKER VIBRATIE

Eenheid is 
ingeschakeld met 
aan-uitknop

Groen Goed Lampje brandt in 
kleur zonder te 
knipperen tijdens 
piepfase

Piept 1 tot 2 keer, 
afhankelijk van de 
instelling van het 
bereik van de statische 
stimulans (de 
standaardinstelling 
is 2).  
Zie bladzijde 12.

N.v.t.

Eenheid is 
ingeschakeld met 
aan-uitknop

Rood Low Lampje brandt in 
kleur zonder te 
knipperen tijdens 
piepfase

Eenheid is 
uitgeschakeld met 
aan-uitknop

Rood N.v.t. Lampje brandt in 
kleur zonder te 
knipperen tijdens 
piepfase

Piept ononderbroken 
gedurende 2 seconden

N.v.t.

Het apparaat is 
ingeschakeld

Groen Goed Het licht knippert 
elke 2 seconden

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

Het apparaat is 
ingeschakeld

Rood Low Het licht knippert 
elke 2 seconden

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

Apparaat geeft 
ononderbroken 
statische stimulatie af

Rood N.v.t. Het licht brandt 
ononderbroken in 
kleur zolang de knop 
wordt ingedrukt 
(tot maximaal 10 
seconden)

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

De eenheid geeft 
kortstondige 
statische, vibratie- of 
geluidsstimulatie 
(nick)

Rood N.v.t. Lampje knippert 
eenmaal snel, 
onafhankelijk van 
hoe lang de knop 
wordt ingedrukt

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

De eenheid geeft een 
geluidsstimulans af

Off N.v.t. N.v.t. De eenheid piept 
zolang als de knop 
wordt ingedrukt

N.v.t.

De eenheid geeft een 
vibratiestimulans af

Off N.v.t. N.v.t. N.v.t. De eenheid 
vibreert zolang 
als de knop 
wordt ingedrukt

De eenheid wordt 
opgeladen

Groen Low Lampje brandt in 
kleur zonder te 
knipperen tijdens 
piepfase

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

Eenheid is volledig 
opgeladen (oplader 
is nog steeds 
aangesloten)

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

N.v.t. N.v.t.
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OPLAADBARE BATTERIJEN

• Dit apparaat bevat lithium-ionbatterijen. Deze mogen nooit worden verbrand, doorgeprikt, vervormd, 
kortgesloten of opgeladen met een ongeschikte oplader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd 
kan dit brand, explosies, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

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

• De batterijen mogen nooit uit het batterijcompartiment worden genomen om ze op te laden.
• Opladen van batterijen bij hoge temperaturen (38°C/100° F+) levert explosiegevaar.

• De oplaadbare lithium-ionbatterijen (Li-ion) zijn vrij van geheugeneffect, hoeven niet helemaal leeg te zijn 
voor ze kunnen worden opgeladen en kunnen niet worden overladen. 

• De batterijen worden in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar vereisen vóór het eerste gebruik een 
volledige oplaadbeurt. 

• Als de eenheid voor langere tijd wordt opgeslagen, moeten de batterijen regelmatig helemaal worden 
opgeladen. Dit moet eenmaal per 3 tot 4 maanden worden gedaan.

• De batterijen kunnen honderden keren worden opgeladen. 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 werkingsduur terugvalt naar de helft van de oorspronkelijke werkingsduur, neem contact op met de 
klantenservice voor de aankoop van een nieuwe batterij.

• De batterijen zouden ten minste 3-5 jaar mee moeten gaan. Wanneer een batterij vervangen moet worden, 
kunt u een nieuwe bestellen door telefonisch contact op te nemen met de klantenservice. U vindt een 
overzicht van telefoonnummers in uw regio op onze website www.sportdog.com. U wordt verzocht de 
ontvangerhalsband of afstandsbediening niet te openen voordat u de vervangende batterij hebt ontvangen.
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STAP::03
DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN
BELANGRIJK: Een correcte pasvorm en plaatsing van de ontvangerhalsband zijn belangrijk voor een effectieve 
training. De contactpunten dienen direct contact te maken met de huid van uw hond.

Raadpleeg pagina 3 voor belangrijke veiligheidsinformatie.

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

1. Laat uw hond staan (3A) en centreer de 
ontvangerhalsband zodanig dat de 
contactpunten zich onder de hals van de 
hond bevinden en de huid raken (3B). Als uw 
hond een lange, dikke vacht heeft, hebt u 
twee opties om te kijken of er goed contact is: 
trim de vacht rond de contactpunten of 
gebruik de langere contactpunten die bij het 
systeem zijn inbegrepen. 

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

• 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.

2. De ontvangerhalsband moet goed aansluiten, maar wel ruimte laten voor een 
vinger tussen de band en de nek van uw hond (3C).

3. Laat uw hond de halsband een paar minuten dragen en controleer de pasvorm 
dan nog een keer. Controleer de pasvorm opnieuw wanneer uw hond eraan 
gewend is om de ontvangerhalsband te dragen.

3C

3A 3B
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STAP::04
HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN
De SportTrainer® 875 trainer met afstandsbediening heeft meerdere intensiteitsniveaus. Hiermee kunt u de meest 
geschikte statische stimulatie voor uw hond kiezen. 

OPMERKING: start altijd op het laagste stimulatieniveau en verhoog de intensiteit. 

Voor een effectieve training is het belangrijk om het juiste intensiteitsniveau voor uw hond te vinden. Dit wordt 
het  'erkenningsniveau' genoemd, dit is het niveau waarop uw hond nieuwsgierig opkijkt of zijn oren beweegt. 

HET MINIMALE ERKENNINGSNIVEAU VAN UW HOND VINDEN
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 aantonen dat de hond de statische stimulatie voelt.

1. Met de ingeschakelde ontvangerhalsband in de juiste pasvorm om de nek van uw hond gebruikt u de 
intensiteitsknoppen +/- om het beeldscherm op niveau 1 in te stellen en drukt u gedurende 1 of 2 seconden op 
de knop voor ononderbroken statische stimulatie (rechtsboven). 

2. Als uw hond op niet op niveau 1 reageert, ga dan door naar niveau 2 en herhaal de procedure. 
3. UW HOND MAG GEEN GELUID MAKEN OF IN PANIEK RAKEN ALS HIJ STATISCHE STIMULATIE KRIJGT. 

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

4. Zodra u het erkenningsniveau van uw hond heeft gevonden, gebruikt u dit niveau als u begint met 
een trainingsoefening. 

5. Als u op zoek naar het erkenningsniveau van uw hond bij niveau 10 aankomt en uw hond vertoont nog steeds 
geen enkele reactie, controleer dan of de ontvangerhalsband goed aansluit op de nek van uw hond. Ga hierna 
terug naar intensiteitsniveau 1 en herhaal de procedure. Als uw hond nog steeds niet aantoont dat hij de 
statische stimulatie voelt, 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 bereik van de 
statische stimulans wijzigen.

Als uw hond na deze stappen nog steeds niet aangeeft dat hij de statische stimulatie voelt, neemt u contact op met 
de klantenservice.

HET BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS WIJZIGEN
De SportTrainer® 875 ontvangerhalsband heeft 2 bereiken van statische stimulans (laag en medium). 
Binnen elk bereik zijn er 10 statische stimulatieniveaus, waarbij 1 het laagste en 10 het hoogste niveau is. De 
standaardinstelling voor het bereik is 2 (medium).

Om het bereik van de statische stimulans te wijzigen volgt u de volgende stappen:

1. Controleer of de ontvangerhalsband uit staat.
2. Zet de eenheid aan door de aan-uitknop in te drukken en weer los te laten.
3. Binnen 5 seconden na het uitgaan van het controlelicht drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze gedurende 

3 seconden ingedrukt.
4. De ontvangerhalsband piept eenmaal en het controlelicht knippert oranje. Dit geeft het lage bereik van 

statische stimulans aan. Als u Medium wilt instellen, houdt u de aan-uitknop ingedrukt tot het aantal piepjes 
en oranje flitsen gelijk is aan 2, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

5. Laat de aan-uitknop los als het gewenste bereik is geselecteerd; de ontvangerhalsband wordt uitgeschakeld.
6. Zet de eenheid weer aan. Deze piept nu even vaak als het bereik van statische stimulans dat is geselecteerd in 

STAP::04.

BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS TEMPERAMENT HOND
1 piepje Low Zwak
2 piepjes Medium Gemiddeld
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ALGEMENE TRAININGSTIPS
VOORDAT U DE HOND MET DIT PRODUCT GAAT TRAINEN
Het gebruik van deze trainer met afstandsbediening levert het meeste op wanneer u onthoudt dat u altijd eerst 
een bevel moet aanleren voor u dit bevel met de trainer met afstandsbediening inprent. 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.
• Overstimuleer uw hond niet. Gebruik zo min mogelijk stimulans als mogelijk om de hond te trainen.
• Houd uw hond weg uit situaties waarin hij zich eerder heeft misdragen, tenzij u toezicht op hem kunt houden 

en de trainer met afstandsbediening kunt gebruiken om een statische, geluids- of vibratiestimulans te geven.
• Als u een situatie opmerkt waarin uw hond zich bij herhaling misdraagt, neem deze situatie dan als 

uitgangspunt voor een training. Dit zal de kans op succes aanzienlijk vergroten.
• Als uw hond timide reageert op de statische, geluids- of vibratiestimulans (vooral de eerste paar keer), 

maakt u zich dan geen zorgen. Leid de aandacht af en zorg voor eenvoudig en gepast gedrag (bijv. met een 
bekend bevel, zoals “zit”).

• Gebruik de trainer met afstandsbediening nooit om agressief gedrag te corrigeren of te elimineren. Als uw 
hond dergelijk gedrag vertoont, neem dan contact op met een professionele trainer. Agressie bij honden is 
vaak het gevolg van vele factoren. Het kan aangeleerd gedrag zijn, maar het kan ook het resultaat zijn van 
angst. Een andere factor die bijdraagt aan agressie bij 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. U vindt een overzicht van telefoonnummers in uw regio op onze 
website www.sportdog.com.

Uw trainer met afstandsbediening is nu klaar voor gebruik. De fabrieksinstelling van de afstandsbediening 
is modus 1, maar u kunt de modus aanpassen aan uw eigen situatie. Zie STAP::05 voor een uitleg over de 
mogelijke modi.
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STAP::05
AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN
De SportTrainer® 875 afstandsbediening heeft 8 operationele modi waaruit u kunt kiezen om zo goed mogelijk aan 
te sluiten bij uw manier en stijl van trainen. OPMERKING: De afstandsbediening is standaard ingesteld op 
modus 1. 

MODUS WIJZIGEN:
1. Raadpleeg de volgende tabel voor een overzicht van de 

beschikbare modi. 
2. Gebruik de intensiteitsknoppen +/- om het beeldscherm in te 

stellen op 1.
3. Draai de afstandsbediening om. 
4. Gebruik een pen of de stift van een gesp om de modusknop in 

te drukken en laat weer los. Gebruik de intensiteitsknoppen 
+/- om de gewenste modus te selecteren. Na 5 seconden gaat de geselecteerde modus knipperen om aan te 
geven dat hij is ingesteld. 

Modusnummer Knop links Knop rechtsboven Knop rechtsonder

1 Alleen geluidssignaal Ononderbroken* Kortstondig*

2 Alleen vibratie Ononderbroken* Kortstondig*

3 Ononderbroken* Alleen geluidssignaal Alleen vibratie

4 Kortstondig* Alleen geluidssignaal Alleen vibratie

5 Pieper met afstandsbediening 
lokaliseren*** Ononderbroken* Alleen geluidssignaal

6 Pieper met afstandsbediening 
lokaliseren*** Ononderbroken* Alleen vibratie

7 Alleen geluidssignaal Ononderbroken* +2 boost**

8 Alleen vibratie Ononderbroken* +2 boost**

* Statische stimulatieniveau ingesteld met de intensiteitsknoppen.

** De ononderbroken +2 Boost stuurt een signaal naar de halsband om statische stimulatie af te geven die 2 
niveaus hoger ligt dan het momenteel geselecteerde niveau. Het systeem corrigeert niet hoger dan niveau 10.

*** Pieper met afstandsbediening: Koppel de SportTrainer® 875 afstandsbediening aan uw pieper met 
afstandsbediening door de aan-uitknop van uw pieper met afstandsbediening ingedrukt te houden. Het 
controlelicht van de pieper met afstandsbediening licht op en schakelt zichzelf na 5 seconden uit. Als de 
aan-uitknop te snel wordt losgelaten gaat het controlelicht van de pieper met afstandsbediening op de 
gewone manier knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw. Als het controlelicht van de pieper met 
afstandsbediening is uitgegaan, kunt u de aan-uitknop loslaten. Druk vervolgens op de knop rechtsboven op 
uw afstandsbediening. De afstandsbediening en de pieper met afstandsbediening zijn nu gekoppeld. De knop 
links op uw afstandsbediening wordt gebruikt om uw pieper met afstandsbediening te activeren. 
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STAP::06
ONTVANGERHALSBAND EN AFSTANDSBEDIENING OP ELKAAR AFSTEMMEN
De afstandsbediening is vooraf geconfigureerd om te werken in combinatie met de ontvangerhalsband. Als 
u echter meerdere ontvangerhalsbanden gebruikt, dan moet u de ontvangerhalsbanden koppelen aan de 
afstandsbediening.

DE ONTVANGERHALSBAND AAN DE AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN
1. Zet de ontvangerhalsband uit.
2. Houd de aan-uitknop ingedrukt. Het controlelicht van de ontvanger licht op en schakelt zichzelf na 5 

seconden uit. OPMERKING: herhaal deze stap als het controlelicht van de ontvanger begint te knipperen.
3. Laat de aan-uitknop los.
4. Houd een van de zijknoppen op de afstandsbediening ingedrukt tot het controlelicht van de ontvanger 5 

maal knippert.
5. Zodra het controlelicht van de ontvanger 5 keer knippert, is de ontvangerhalsband gekoppeld en begint het 

controlelicht weer zoals normaal te knipperen. Als het controlelicht van de ontvanger niet knippert, herhaal 
dan deze procedure.

STAP::07
HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR MEERDERE HONDEN
Om meer honden tegelijk te kunnen trainen moeten extra ontvangerhalsbanden van SportDOG® Add-A-Dog™ 
worden aangeschaft. Elke operationele modus kan worden gebruikt voor meerdere honden.

MODUS WIJZIGEN:
Stel het beeldscherm in op 2 voor de modus voor meerdere honden (STAP::04). Selecteer twee of drie honden 
met behulp van de hondknoppen +/-. Na 5 seconden knippert de afstandsbediening en wordt het gekozen aantal 
honden vergrendeld.

1. Programmeer de eerste ontvangerhalsband.
A. Zet de ontvangerhalsband uit. 
B. Houd de aan-uitknop ingedrukt. Het controlelicht van de ontvanger licht op en schakelt zichzelf na 5 

seconden uit. Als de aan-uitknop te snel wordt losgelaten gaat het controlelicht van de ontvanger op de 
gewone manier knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij A.

C. Als het controlelicht van de ontvanger is uitgegaan, kunt u de aan-uitknop loslaten. 
D. Druk op een zijknop op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot het controlelicht van de 

ontvanger 5 maal knippert. Als het controlelicht van de ontvanger niet 5 keer knippert, begin dan 
opnieuw bij A. 

2. Gebruik de hondknoppen +/- voor hond 2, etc. om aanvullende halsbanden te koppelen  en volg de 
bovenstaande stappen.
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STAP::08
ID-CODES WIJZIGEN
Een ID-code is de signaalidentificatie tussen de afstandsbediening en de ontvangerhalsband. Elke eenheid is 
geprogrammeerd in 1 van de 2.000 fabriekscodes. De SportTrainer® 875 kan twee of meer afstandsbedieningen op 
dezelfde ID-code programmeren, zodat ze beide één ontvangerhalsband kunnen bedienen. Er kunnen 64 ID-codes 
geprogrammeerd worden.

ID-CODE VAN AFSTANDSBEDIENING HANDMATIG PROGRAMMEREN
1. Gebruik de intensiteitsknoppen +/- om het beeldscherm in te stellen op 3.
2. Draai de afstandsbediening om.
3. Gebruik een pen of een stift van een gesp om de modusknop in te drukken en laat weer los. Selecteer de 

nieuwe ID-code met behulp van de intensiteitsknoppen +/- om een nummer ID tussen 1-64 te kiezen. Na 3 - 5 
seconden gaat de geselecteerde code knipperen om aan te geven dat hij is ingesteld.

DE AFSTANDSBEDIENING NAAR DE FABRIEKS-ID HERSTELLEN
1. Gebruik de intensiteitsknoppen +/- om het beeldscherm in te stellen op 3.
2. Draai de afstandsbediening om.
3. Gebruik een pen of een stift van een gesp om de modusknop in te drukken en laat weer los. Gebruik de 

intensiteitsknoppen +/- om streepjes te selecteren, “--”. Na 3-5 seconden knippert het beeldscherm om aan 
te geven dat de afstandsbediening is hersteld naar de fabrieks-ID.

ACCESSOIRES
Voor het aanschaffen van extra accessoires voor de SportDOG® SportTrainer® 875 trainer met afstandsbediening 
kunt u contact opnemen met de klantenservice of naar onze website www.sportdog.com gaan om een verkoper bij 
u in de buurt te vinden.
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VEELGESTELDE VRAGEN
Is de statische stimulatie veilig 
voor mijn hond?

Hoewel ononderbroken en/of kortstondige statische stimulatie onprettig kan 
zijn, is het niet schadelijk voor uw hond. Elektronische trainingsapparaten 
vereisen interactie en training van de eigenaar om het gewenste resultaat te 
bereiken.

Hoe oud moet een hond zijn 
voor het gebruik van de trainer 
met afstandsbediening?

Uw hond moet de basisgehoorzaamheidsbevelen zoals “zit” of “blijf” kunnen 
leren. Het systeem mag alleen gebruikt worden voor honden ouder dan 6 
maanden. De ontvangerhalsband kan te groot zijn voor honden die minder 
wegen dan 3,6 kilo. Als uw hond gewond is of een beperkte mobiliteit 
heeft, dient u vóór gebruik contact op te nemen met een 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 ooit moet worden vervangen, zorg er dan voor 
dat de o-ring en de groef voor de o-ring stof- en vuilvrij zijn. 

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 trainer met 
afstandsbediening gebruiken 
bij meer dan een hond?

Ja. De SportTrainer® 875 trainer met afstandsbediening is uit te 
breiden tot maximaal 3 honden. U dient extra SportDOG® Add-A-Dog™ 
ontvangerhalsbanden aan te schaffen. Raadpleeg de laatste bladzijde voor 
een overzicht van compatibele extra ontvangerhalsbanden.

Kan ik de trainer met 
afstandsbediening gebruiken 
bij agressieve honden?

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.

Heb ik precies 800 m 
bereik met de trainer met 
afstandsbediening?

Terrein, weer, begroeiing en signalen van andere radiozenders hebben hun 
weerslag op het bereik van uw trainer met afstandsbediening. 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?

De maximale tijd die u op de knop voor ononderbroken statische stimulatie 
kunt drukken om statische stimulatie toe te dienen is 10 seconden. De 
maximale tijd die u op de knop voor vibratie kunt drukken om ononderbroken 
vibratiestimulans toe te dienen is 10 seconden. Na 10 seconden geeft 
de afstandsbediening een time-out van 5 en moet u de knop loslaten 
en opnieuw indrukken. Geluidsstimulans wordt toegediend zolang de 
geluidssignaalknop ingedrukt is.

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

Deze toestand wordt veroorzaakt doordat de contactpunten de huid irriteren. 
Stop een paar dagen met het gebruik van de ontvangerhalsband. Als de 
aandoening meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan een dierenarts. 
Zodra de huid er weer normaal uitziet, kunt u de ontvangerhalsband weer 
gebruiken, maar blijf de huid goed in de gaten houden.

Kan ik een lijn aan de 
ontvangerhalsband 
vastmaken?

MAAK NOOIT een lijn vast aan de ontvangerhalsband. U kunt uw hond een 
aparte, niet-metalen halsband omdoen en daar een lijn aan vastmaken. Zorg 
ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent.

Kan ik mijn SportTrainer®.875 
trainer met afstandsbediening 
zodanig programmeren dat 
deze werkt met mijn andere 
SportDOG® Brand-systemen?

Ja. U kunt uw 875 trainer met afstandsbediening zo programmeren dat 
deze werkt met SD-425E, SD-425S-E, SD-825E, SD-1225E, SD-1275E, SD-
1525E, SD-1825E of SD-1875E systemen. Omdat de SD-875E op een andere 
frequentie werkt, is deze niet compatibel met andere dan de hier genoemde 
systemen van SportDOG®.

Mijn afstandsbediening stuurt 
onbedoeld een signaal naar 
meerdere ontvangerhalsbanden. 
Wat moet ik doen?

In de zeldzame gevallen dat dit gebeurt, kunt u de ID-code van uw 
afstandsbediening wijzigen. Raadpleeg 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 aan staat en of het 
controlelicht knippert.

• Als uw bereik kleiner is dan de eerste keer dat u dit systeem gebruikte, 
controleer dan of de batterij in de afstandsbediening of in de 
ontvangerhalsband bijna leeg is.

• Vele factoren zijn van invloed op het bereik van uw trainer met 
afstandsbediening. Voor een lijst van deze factoren kunt u “ZO WERKT HET 
SYSTEEM” raadplegen.

• Door het testlampje dat bij het systeem hoort, op de ontvangerhalsband 
te plaatsen, kunt u nagaan of de ontvangerhalsband statische stimulatie 
toedient aan uw hond. Raadpleeg het hoofdstuk “INSTRUCTIES VOOR 
TESTLAMPJE” voor meer informatie.

• Zet de intensiteitsknop hoger. Raadpleeg “HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU 
VOOR UW HOND VASTSTELLEN” voor meer informatie.

• Verhoog het bereik van de statische stimulans. Zie “HET BEREIK VAN 
STATISCHE STIMULANS WIJZIGEN” voor meer informatie.

• Controleer of de contactpunten van de ontvangerhalsband goed aansluiten 
op de huid van uw hond. Zie “DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN” voor 
meer informatie.

• Mogelijk moet u overschakelen op de lange contactpunten die bij uw systeem 
horen of de vacht onder de contactpunten trimmen.

• Als u merkt dat de werkingsduur veel korter wordt dat de oorspronkelijke 
werkingsduur, dan moet de batterij van de ontvangerhalsband worden 
vervangen. Neem contact op met de klantenservice voor de aanschaft van 
een nieuwe batterij.

De ontvangerhalsband 
gaat niet aan.

• Controleer of de ontvangerhalsband opgeladen is. De ontvangerhalsband 
wordt binnen 2 uur opgeladen.

De ontvangerhalsband 
reageert niet op de 
afstandsbediening.

• Controleer of de afstandsbediening is opgeladen. De afstandsbediening 
wordt binnen 2 uur opgeladen.

• Controleer of de ontvangerhalsband aan staat en of het controlelicht 
knippert. Raadpleeg het hoofdstuk “ONTVANGERHALSBAND AANZETTEN”.

• Raadpleeg “ONTVANGERHALSBAND EN AFSTANDSBEDIENING OP ELKAAR 
AFSTEMMEN”.

INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE
1. Zet de ontvangerhalsband aan.
2. Houd de contacten van het testlampje tegen de contactpunten.
3. Druk op een van de statische stimulatie knop op de afstandsbediening.
4. Het testlampje gaat knipperen. 

OPMERKING: bij hogere statische stimulansniveaus zal het testlampje feller 
knipperen.

5. Zet 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.
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GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1. GEBRUIKSVOORWAARDEN 

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

2. GEPAST GEBRUIK 
Dit product is bestemd voor gebruik met honden die getraind moeten worden. 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 raadt gebruik van dit product af als uw 
hond agressief is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het bepalen van de geschiktheid in individuele 
gevallen. Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw hond, neem dan contact op met uw 
dierenarts of een gediplomeerd trainer voordat u het in gebruik neemt. Correct gebruik omvat, zonder 
beperkingen, het doornemen van de gehele gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsinformatie.

3. GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK 
Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met honden. Dit trainingsapparaat is niet bedoeld om schade 
aan te brengen, te verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op andere dan de beoogde wijze kan 
leiden tot schending van nationale of lokale wetgeving.

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

5. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 
Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen 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.

CONFORMITEIT
 

Dit apparaat is getest en voldoet aan de relevante ERTC-richtlijnen. Voordat dit apparaat buiten de EU 
wordt gebruikt, moet het aan de relevante lokale ERTC-autoriteit worden voorgelegd. Door ongeoorloofde 
aanpassingen of wijzigingen aan apparaten die niet zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation is er sprake 
van schending van de EU-regelgeving voor ERTC, is de gebruiker mogelijk niet langer bevoegd het apparaat te 
bedienen en is de garantie ongeldig.

U vindt de conformiteitsverklaring op: www.sportdog.com/eu_docs.php.
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WEGWERPEN VAN BATTERIJEN

Zie Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 3 met betrekking tot de batterij.

Dit systeem werkt op twee lithium-ionbatterijen (160 mAh capaciteit voor de ontvangerhalsband en 500 mAh 
capaciteit voor de afstandsbediening). Alleen te vervangen door batterijen die zijn ontvangen na contact 
met de klantenservice. Een overzicht met de telefoonnummers in uw regio kunt u vinden op onze website 
www.sportdog.com.

In veel regio's is gescheiden inzameling van gebruikte batterijen verplicht; vraag naar de regelgeving in uw regio 
voordat u gebruikte 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 OF 
AFSTANDSBEDIENING NIET VOORDAT U DE VERVANGENDE BATTERIJ HEBT ONTVANGEN).

• Verwijder de schroeven uit de behuizing van de afstandsbediening met behulp van een T8 Torx-
schroevendraaier.

• Verwijder de schroeven uit de behuizing van de ontvangerhalsband met behulp van een 3/32 inbussleutel.
• Verwijder de achterkant van de behuizing of de afscherming.
• Verwijder de oude batterij. 

• Bij het verwijderen van de oude batterij moet u de aansluiting goed vastpakken om te voorkomen dat de 
bedrading beschadigd raakt. Het inkorten van draden van de batterij kan brand of explosies veroorzaken.

• Deze instructies zijn niet van toepassing voor reparatie of voor het vervangen van batterijen. Het 
vervangen van de batterij door een batterij die niet uitdrukkelijk door Radio Systems Corporation 
is goedgekeurd, kan brand of explosies veroorzaken. Neem contact op met de klantenservice om te 
voorkomen dat uw garantie vervalt.

 BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING
Respecteer de in uw land geldende regelgeving betreffende de veilige afvoer van afval van elektrische en 
elektronische apparaten. Dit apparaat dient te worden gerecycled. 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 recyclingsysteem. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de 
klantenservice voor meer informatie. U vindt een overzicht van telefoonnummers van de klantenservice op onze 
website www.sportdog.com.

GARANTIE
DRIE JAAR NIET-VERDRAAGBARE BEPERKTE GARANTIE
Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Alle informatie over de garantie die geldt voor 
dit product en de voorwaarden ervan vindt u op www.sportdog.com en/of is verkrijgbaar bij de klantenservice in 
uw regio.
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