GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DEZE GIDS VOLLEDIG DOOR TE LEZEN VOORDAT U AAN DE INSTALLATIE BEGINT.

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

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 riskante 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.
AANWIJZING wordt gebruikt om te wijzen op zaken die niet gerelateerd zijn aan
persoonlijk letsel.

• 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 batterie agli ioni di litio (Li-Ion): niet verbranden, doorboren, vervormen, kortsluiten of
opladen met een ongeschikte oplader. Bij niet opvolgen van deze waarschuwing kan brand, ontploffing, schade
aan eigendommen of lichamelijk letsel het gevolg zijn.
• Explosiegevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type batterij. Gooi gebruikte 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) levert ontploffingsgevaar.
• Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
• Het gebruik van uw TEK Serie 2.0 systeem terwijl u een motorvoertuig bestuurt, kan u afleiden. Houd altijd uw
volle aandacht bij het besturen van uw voertuig.
• Radiosignalen kunnen interferentie veroorzaken in slecht ontworpen of onvoldoende afgeschermde elektrische
en elektronische systemen in het voertuig. Radio Systems Corporation raadt aan om de afstandsbediening niet
in uw voertuig te bedienen, vooral als het voertuig in beweging is. Neem voor meer informatie contact op met de
fabrikant van uw voertuig.
• Houd altijd uw omgeving in de gaten als u naar een Routepunt navigeert. Doorkruis geen gevaarlijk terrein of
hindernissen terwijl u zich verplaatst.

• De Geo-Omheining-functie waarschuwt u als uw hond de door u gecreëerde grens passeert. Het is geen
omheiningssysteem.

TEK-V2LT:

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.
• Positioneer de halsband, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur anders om de nek van de hond.
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• Controleer of de halsband goed past om overmatige druk te voorkomen; volg de instructies in deze handleiding.
• Bevestig nooit een riem aan de elektronische halsband; 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 langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen.
Bezoek de ondersteuningsectie voor trainers met afstandsbediening op onze website 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 om de vacht in het gebied rondom de contactpunten te trimmen of anders over te schakelen
op langere contactpunten, om te zorgen voor continu 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. Bij een te strakke halsband is het risico op
druknecrose in het contactgebied groter.

TEK-V2L:

Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Een juiste pasvorm van de halsband is belangrijk.
• 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.
• 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 halsband iedere week schoon met een vochtige doek.

• DE GEGEVENS IN DIT SYSTEEM ZIJN GELEVERD DOOR DELORME IN SAMENWERKING MET RADIO SYSTEMS
CORPORATION. ZE ZIJN UITSLUITEND GESCHIKT EN BEDOELD VOOR ALGEMEEN VISUEEL REFERENTIEGEBRUIK.
ZE DIENEN NIET TE WORDEN GEBRUIKT VOOR DOELEINDEN DIE EEN EXACTE METING VAN AFSTAND
OF RICHTING VEREISEN, OF VOOR NAUWKEURIGHEID IN ADRESLOCATIE OF IN DE BESCHRIJVING VAN
GEOGRARISCHE KENMERKEN. ROUTEAANWIJZINGEN MOGEN UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT ALS REISHULP
EN DIENEN ALTIJD TER PLEKKE VISUEEL TE WORDEN GECONTROLEERD DOOR DE GEBRUIKER EN UITGEVOERD
MET INACHTNEMING VAN DE OMSTANDIGHEDEN IN HET VERKEER EN OP DE WEG, VERKEERSBORDEN EN
REGELGEVING. Houd er rekening mee dat de gegevens voornamelijk een grafische weergave zijn van geografische
kenmerken op de aardbodem. De gegevens kunnen kenmerken bevatten zoals wegen, paden, enz., die zich op
privé-eigendom bevinden. Niets in deze licentie verleent toestemming tot het gebruik van of is bedoeld om
het recht te geven op het gebruik van dergelijk privé-eigendom. U dient alle beperkingen van de landeigenaar
te respecteren.U bent als enige verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking
tot het gebruik van land, voor uw eigen veiligheid en voor de gevolgen van uw handelingen bij het gebruik van
de gegevens.
• Vermijd chemische reinigingsmiddelen en oplosmiddelen die de plastic onderdelen kunnen beschadigen.
• Bewaar het TEK Serie 2.0 systeem niet op een plaats waar het langdurig wordt blootgesteld aan extreme
temperaturen, omdat dit kan leiden tot permanente beschadiging.
• Als u het apparaat voor langere tijd wilt opslaan, doe dit dan binnen een temperatuurbereik van 0° tot 25°C.
• Stel het apparaat niet bloot aan een hittebron of laat het niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur,
zoals in de zon in een onbeheerd voertuig. Om schade te voorkomen, dient u het apparaat uit het voertuig te halen
of te bewaren op een plaats die is beschermd tegen direct zonlicht, zoals het handschoenenkastje.
• In een standaard trainingssituatie zal een gebruiker 100 seconden transmissietijd per uur oftewel 294 unieke
commando's niet overschrijden.
• Controleer altijd de wettelijke jachttijden bij de aangewezen plaatselijke jacht- en schietverenigingen.
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Hartelijk dank voor uw keuze voor de volgen- en trainingsproducten van SportDOG® Brand. Als u dit product op de
juiste manier gebruikt, kunt u uw hond op een doelgerichte en veilige manier volgen en/of 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 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. U vindt de volledige garantie-informatie online op www.sportdog.com.

INHOUDSOPGAVE

ONDERDELEN.............................................................................................................................................................................. 5
ZO WERKT HET SYSTEEM............................................................................................................................................................ 5
BELANGRIJKE DEFINITIES........................................................................................................................................................... 6
DEFINITIES BIJ PICTOGRAMMEN................................................................................................................................................ 8
BEDIENING VAN DE TEK SERIE 2.0 AFSTANDSBEDIENING ..........................................................................................................10
DE GPS-HALSBAND/E-HALSBANDMODULE VOORBEREIDEN.....................................................................................................11
INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE .............................................................................................................................................11
EEN GPS-HALSBAND OMZETTEN IN EEN GPS-HALSBAND MET E-HALSBANDMODULE.............................................................. 14
DE GPS-HALSBAND OF GPS-HALSBAND MET E-HALSBANDMODULE PASSEND MAKEN............................................................. 15
VOORBEREIDING VAN DE TEK SERIE 2.0 AFSTANDSBEDIENING ................................................................................................ 16
WIZARD TEK 2.0-INSTELLINGEN................................................................................................................................................17
BASISSCHERM .......................................................................................................................................................................... 20
MIJN HONDEN ...........................................................................................................................................................................21
MIJN HALSBANDEN .................................................................................................................................................................. 24
JAGERS .................................................................................................................................................................................... 27
TRAINING ................................................................................................................................................................................. 29
VOLGEN .....................................................................................................................................................................................31
KAART ...................................................................................................................................................................................... 34
STEM ....................................................................................................................................................................................... 37
KOMPAS ................................................................................................................................................................................... 38
INSTELLINGEN.......................................................................................................................................................................... 40
TOERCOMPUTER ...................................................................................................................................................................... 46
DAGBOEK ................................................................................................................................................................................. 48
GEO-OMHEININGEN ................................................................................................................................................................. 50
ROUTEPUNTEN ........................................................................................................................................................................ 52
ZON/MAAN/JAGEN ................................................................................................................................................................... 54
VERBINDEN OP EEN COMPUTER................................................................................................................................................ 55
ACCESSOIRES........................................................................................................................................................................... 55
VEEL GESTELDE VRAGEN.......................................................................................................................................................... 56
PROBLEEMOPLOSSING............................................................................................................................................................. 57
GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID..................................................................................... 59
CONFORMITEIT......................................................................................................................................................................... 59
WEGWERPEN VAN BATTERIJEN................................................................................................................................................. 60
BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING.................................................................................................................................... 60
GARANTIE................................................................................................................................................................................. 61
TEK SERIE 2.0 ADD-A-DOG® HALSBANDEN................................................................................................................................ 62

TRAININGSHANDLEIDING

Op onze website www.sportdog.com kunt u voor dit apparaat een gedetailleerde trainingshandleiding downloaden;
u kunt ook contact opnemen met onze klantenservice voor hulp. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze
website www.sportdog.com.
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HET TEK SERIE TEK-V2L SYSTEEM
BESTAAT UIT:
•
•
•
•
•

Afstandsbediening met antenne
GPS-halsband op rode halsbandriem
Apparatuurtas • Oplaadstation • Adapter
USB-kabels • Beknopte handleiding
Draagkoord

AAN DE SLAG

ONDERDELEN

HET TEK SERIE TEK-V2LT SYSTEEM
BESTAAT UIT:

• Afstandsbediening met antenne
•G
 PS-halsband met E-halsbandmodule op
rode halsbandriem
• Plaatsgeoriënteerde module • Apparatuurtas
• Oplaadstation • Adapter • USB-kabels
• Beknopte handleiding • Lange contactpunten
• Testlampje • Draagkoord • Inbussleutel

ZO WERKT HET SYSTEEM

Het is aangetoond dat de TEK Serie 2.0 systemen van het merk SportDOG® Brand veilig, comfortabel en effectief
zijn voor alle honden van meer dan 3,6 kg. Consequent en correct gebruik van dit product stelt u in staat om uw
hond op te sporen, bevelen aan te leren en wangedrag te corrigeren in een gezichtslijn tot op wel 16 km.
De afstandsbediening bepaalt uw positie met de ingebouwde GPS-antenne en ontvangt bijgewerkte informatie
van de GPS-antenne op de halsband om de positie van uw hond te traceren. De afstandsbediening verzendt een
signaal dat de E-halsbandmodule activeert om een onschadelijke stimulatie te geven.* Door voldoende training
leert een hond het signaal te associëren met een commando. 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 correctie kunt vermijden.
* TEK-V2LT en TEK-2AD hebben E-halsbandfuncties. Als u uw TEK-V2L wilt uitbreiden met E-halsbandfuncties,
moet u de TEK-2T E-halsbandmodule kopen.
BELANGRIJK: HET TEK SERIE 2.0 SYSTEEM HEEFT EEN BEREIK TOT 16 KM IN DE
ZICHTLIJN. AFHANKELIJK VAN DE MANIER WAAROP U DE AFSTANDSBEDIENING
VASTHOUDT, KAN HET MAXIMALE BEREIK VERSCHILLEN. VOOR GELIJKE
RESULTATEN OP GROTERE AFSTANDEN HOUDT U DE AFSTANDSBEDIENING IN
VERTICALE STAND WEG VAN UW LICHAAM EN BOVEN UW HOOFD. TERREIN, WEER,
BEGROEIING, RADIOSIGNALEN VAN ANDERE APPARATEN EN OVERIGE FACTOREN
HEBBEN INVLOED OP HET MAXIMALE BEREIK.

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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AFSTANDSBEDIENING: ontvangt locatie-updates van de GPS-halsband en geeft deze weer. Het stuurt het
radiosignaal naar de E-halsbandmodule. De afstandsbediening is waterdicht en kan tot een diepte van 1,5 m
worden ondergedompeld in water.
AAN/UIT-KNOP: door deze knop in te drukken en weer los te laten, gaat de eenheid trillen en wordt het
opstartscherm weergegeven. Als u deze knop indrukt en vasthoudt totdat het beeldscherm zwart wordt, wordt de
eenheid uitgeschakeld. De instellingen voor de achtergrondverlichting kunnen ook eenvoudig worden aangepast
door de knop gedurende een seconde in te drukken en weer los te laten.
WIEL: door het wiel rechts- of linksom te draaien, kan de gebruiker de functies op het scherm gebruiken, zoals
bladeren door pictogrammen en aanpassen van de kaartschaal.
ENTER-KNOP: door deze knop in te drukken en weer los te laten wordt een gemarkeerde menu-invoer
geselecteerd. Deze knop kan ook worden gebruikt om een voorwerp in het scherm Kaart te selecteren om hier
meer gedetailleerde informatie over te krijgen.
PIJLTOETSENPANEEL: bevat vier pijltoetsen (omhoog, omlaag, links en rechts) en kan worden gebruikt om door
alle menu's en lijsten op het scherm te navigeren.
SCHAKELKNOP TRAINING/VOLGEN/BASISSSCHERM: door deze knop in te drukken en weer los te laten, kunt u
tussen de schermen Volgen, Training en Basisscherm schakelen. Deze knop kan ook worden gebruikt om terug te
keren naar het laatst bekeken scherm als de knop wordt ingedrukt vanuit ongeacht welk scherm.
DOOR DE GEBRUIKER GEDEFINIEERDE STIM.KNOP: deze knoppen (knop 1 bovenaan, knop 2 in het midden en
knop 3 onderin) versturen de stimulatiesignalen die u hebt geselecteerd voor gebruik tijdens het trainen van
uw hond.
MENU-KNOP: door deze iets hoger liggende knop in te drukken en weer los te laten, wordt een pop-upmenu van
beschikbare opties voor het huidige scherm weergegeven.
ROUTEPUNT-KNOP: door deze knop in te drukken en weer los te laten, wordt het menu Routepunt markeren
weergegeven, zodat actieve honden, actieve jagers, de huidige locatie of kaartlocaties kunnen worden ingesteld
als Routepunten (tot 1.000). Er kan ook een dagboek notitie worden toegevoegd door op deze knop in te drukken
en weer los te laten.
OPLAADAANSLUITING: poort voor het aansluiten van de afstandsbediening op de USB-kabel.

AFSTANDSBEDIENING
ZENDERANTENNE

AAN/UIT-KNOP
WIEL

ENTER-KNOP

PIJLTOETSENPANEEL

DOOR DE GEBRUIKER
GEDEFINIEERDE STIM.KNOP

SCHAKELKNOP TRAINING/
VOLGEN/BASISSSCHERM

OPLAADAANSLUITING
(AAN DE ACHTERZIJDE)
ROUTEPUNT-KNOP
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BELANGRIJKE DEFINITIES

GPS-HALSBAND

AAN/UIT-KNOP

CONTROLELICHT

OPLAADCONTACTEN

GPS-HALSBAND MET E-HALSBANDMODULE
CONTACTPUNTEN

AAN/UIT-KNOP

CONTROLELICHT

OPLAADCONTACTEN
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GPS-HALSBAND: ontvangt de locatie van GPS- en GLONASS-satellieten en geeft locatie-updates door een de
afstandsbediening. De GPS-halsband is waterdicht en kan tot een diepte van 7,6 m worden ondergedompeld
in water.
AAN/UIT-KNOP: door deze knop in te drukken en weer los te laten wanneer het GPS-controlelicht aan gaat,
wordt de eenheid ingeschakeld. Door deze knop in te drukken en vast te houden totdat het GPS-controlelicht rood
gaat branden en de GPS-halsband 2 seconden piept, wordt de eenheid uitgeschakeld.
CONTROLELICHT: geeft aan wanneer de GPS-halsband aan of uit staat, of een GPS-vergrendeling is bereikt, of de
GPS-halsband in de koppelmodus staat en doet ook dienst als controlelicht voor laag batterijniveau.
OPLAADCONTACTEN: locatie voor het aansluiten van de GPS-halsband op het oplaadstation.
E-HALSBANDMODULE*: ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening en geeft de statische, vibratie- of
geluidsstimulaties door voor het corrigeren of bevelen van uw honden. De E-halsbandmodule is waterdicht en
kan tot een diepte van 7,6 m worden ondergedompeld in water.
* Alleen ingebrepen bij de TEK-V2LT. Voor de TEK-V2L moet u de TEK-2T E-halsbandmodule als accessoire kopen om
een GPS-halsband uit te breiden met E-halsbandfuncties.
CONTACTPUNTEN: de contacten waarmee de E-halsbandmodule de statische stimulatie aan uw hond afgeeft.

De volgende pictogrammen worden gebruikt in de gehele interface van de TEK Serie 2.0 software.
PICTOGRAM

FUNCTIE

ALGEMENE
PICTOGRAMMEN
TIJDSAANDUIDING: geeft de huidige lokale tijd weer.
BATTERIJMETER: geeft de status van het batterijniveau weer.
OMHOOG/OMLAAG-INDICATOREN: geven de beschikbare menukeuzes aan. Gebruik het
pijltoetsenpaneel om aanvullende menu-items te bekijken.
MEER/SELECTEER-INDICATOR: geeft aan dat er meer informatie beschikbaar is. Gebruik
de knop Enter of de pijltoets naar rechts om aanvullende informatie weer te geven.
TERUG-INDICATOR: geeft een lager menuniveau aan. Druk op de pijltoets naar links om
terug te keren naar het vorige scherm.
ZOEKEN NAAR GPS: geeft aan dat de afstandsbediening een GPS-signaal probeert
te vinden.
VOLGENPICTOGRAMMEN
GPS-VERGRENDELINDICATOR*: geeft aan dat de afstandsbediening een goede
satelliet‑fix heeft.
KOMPASNAALD: geeft de kompasrichting naar het magnetische noorden aan.
MIJN HONDEN: geeft de huidige hond aan. De kleur is gebaseerd op de aan deze hond
toegewezen halsband.
JAGER-INDICATOR: geeft een getraceerde jager aan. De kleur wordt toegewezen door
de gebruiker.
JAGER-INDICATOR COMMUNICATIE VERLOREN: wordt weergegeven als de communicatie
met een afstandsbediening van een jager verloren is gegaan.
ROUTEPUNTEN: geeft een locatie aan die door de gebruiker is opgeslagen en voorzien van
een kleurcode.
HONDRICHTING-INDICATOR: geeft de kompaskoers van uw hond aan.
HONDRICHTING-INDICATOR COMMUNICATIE VERLOREN: wordt weergegeven als de
communicatie met een GPS-halsband verloren is gegaan.
HOND AANWIJZEN / VOORSTAAN-INDICATOR: geeft de locatie van uw hond aan wanneer
de hond stilstaat.
SCHAAL-INDICATOR: toont de huidige kaartschaal. Het schaalbereik is 41 m tot 3200 km.
* Voordat de afstandsbediening uw huidige locatie en de locatie van een gevolgde hond kan tonen, moet er een
GPS-vergrendeling tot stand zijn gekomen. Ga voor een GPS-vergrendeling naar buiten naar een open gebied
met vrij zicht op de lucht. Het pictogram Zoeken naar GPS-vergrendeling wordt weergegeven totdat de GPSvergrendeling tot stand is gebracht.

8

SPORTDOG.COM

AAN DE SLAG

DEFINITIES BIJ PICTOGRAMMEN

Alleen beschikbaar met het TEK-V2LT-systeem. Voor de TEK-V2L moet u de TEK-2T
E-halsbandmodule als accessoire kopen om een GPS-halsband uit te breiden met
E-halsbandfuncties.
CONTINU STATISCHE STIMULATIE: u bepaalt zowel wanneer als hoe lang een statische
stimulatie wordt gegeven, deze kan maximaal 10 seconden duren. Na 10 seconden volgt
er een time-out van de statische stimulatie van 5 seconden. Er verschijnt een transmissietime-outbericht op het scherm. Laat de door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop eerst
los en druk hem opnieuw in om weer een statische stimulatie af te geven.
VIBRATIESTIMULATIE: de halsband vibreert wanneer deze door de gebruiker
gedefinieerde Stim.knop wordt ingedrukt.
GELUIDSSTIMULATIE: de halsband laat een snel piepgeluid horen wanneer deze door de
gebruiker gedefinieerde Stim.knop wordt ingedrukt.
KORTSTONDIGE STATISCHE STIMULATIE: de E-halsbandmodule geeft gedurende 1/10 van
een seconde statische stimulatie af wanneer deze door de gebruiker gedefinieerde Stim.
knop wordt ingedrukt.
TOENEMENDE STATISCHE STIMULATIE: de statische stimulatie wordt verhoogd vanaf
het huidige niveau tot het maximumniveau wanneer deze door de gebruiker gedefinieerde
Stim.knop wordt ingedrukt en vastgehouden.
DOOR DE GEBRUIKER PROGRAMMEERBARE STIMULATIE 1: de E-halsbandmodule geeft
statische stimulatie af volgens de door de gebruiker gedefinieerde instelling.
DOOR DE GEBRUIKER PROGRAMMEERBARE STIMULATIE 2: de E-halsbandmodule geeft
statische stimulatie af volgens de door de gebruiker gedefinieerde instelling.

PICTOGRAMMEN BASISSCHERM

Wanneer u de afstandsbediening inschakelt, worden
op de basisschermpagina's de volgende pictogrammen
weergegeven:
MIJN HONDEN: Bekijk een lijst van alle honden en hun
gegevens (pagina 21).
MIJN HALSBANDEN: Bekijk een lijst van alle halsbanden
en hun gegevens (pagina 24).
JAGERS: Bekijk een lijst van alle jagers en hun gegevens
(pagina 27).
TRAINING: Bekijk de stimulatie-instellingen en geef stimulatie
af aan honden wanneer de E-halsbandfunctie is ingeschakeld
(E-halsbandmodule vereist) (pagina 29).
VOLGEN: Bekijk een kaart die alle honden en/of jagers toont die worden gevolgd (pagina 29).
KAART: Bekijk en pan de kaart en de gegevens die op de afstandsbediening zijn geladen (pagina 34).
STEM: Ontvang geluidssignalen voor alle of geselecteerde honden en jagers die worden gevolgd (pagina 37).
KOMPAS: Bekijk het elektronische kompas voor navigatie en gegevens voor geselecteerde gevolgde items zoals
honden, jagers en Routepunten (pagina 38).
INSTELLINGEN: Wijzig configuraties voor eenheden, tijd, weergave en andere instellingen (pagina 40).
TOERCOMPUTER: Bekijk gedetailleerde informatie over uzelf, honden en gevolgde jagers in de huidige
trackingsessie (pagina 46).
DAGBOEK: Bekijk alle Dagboeknotities, Routepunten en broodkruimels die in een trackingsessie zijn gemaakt
(pagina 48).
GEO-OMHEININGEN: Hiermee kunt u Geo-omheiningen bekijken, toevoegen, verwijderen en beheren
(pagina 50).
ROUTEPUNTEN: Hiermee kunt u Routepunten bekijken, toevoegen, verwijderen en beheren (pagina 52).
ZON/MAAN/JAGEN: Bekijk informatie over op- en ondergangstijden van de zon en de maan en voorspellingen
voor jachtomstandigheden (pagina 54).
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TRAININGPICTOGRAMMEN

De volgende termen worden gebruikt in deze gehele gebruiksaanwijzing:
Selecteren: gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag/links/rechts om door de menu-items of schermgebieden te
bladeren en deze te markeren. Een geselecteerd item wordt in oranje gemarkeerd.
Basisscherm: het hoofdscherm waarop de pictogrammen worden weergegeven.
Veld: de locatie op een scherm waarin gegevens kunnen worden ingevoerd.
Enter: druk op de knop Enter om een gemarkeerd item te selecteren.
Toetsenbord: gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag/links/rechts of het wiel om door toetsenborden te
navigeren. Houd de knop Enter ingedrukt op een letter om aanvullende speciale tekens voor de betreffende letter
weer te geven.

NAVIGATIETIP

De knop Enter en de pijltoets naar rechts delen vaak dezelfde functies. Beide kunnen worden gebruikt om een
gemarkeerde optie te selecteren in een lijst.

PIJLTOETSEN

Druk op de pijltoetsen omhoog/omlaag/links/rechts om door de pictogrammen en lijsten te bladeren.

WIEL

Draai het wiel rechtsom om van links naar rechts te bladeren of linksom om van rechts naar links te bladeren.
Het wiel bladert tussen de basisschermpagina's, die elkaar in een lus opvolgen, zodat u van het laatste pictogram
naar het eerste pictogram kunt bladeren of vice versa.

GEBRUIK VAN DE PIJLTOETSEN EN HET WIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
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Met het wiel en de pijltoetsen kunt u door de basisschermen navigeren.
Met het wiel en de pijltoetsen omhoog/omlaag kunt u door de menulijsten navigeren.
Met de pijltoetsen links/rechts en de knop Enter kunt u werken in menu-items.
Het wiel verandert de kaartschaal op het scherm Kaart en het scherm Volgen.
De pijltoetsen omhoog/omlaag bewegen door het gebied Namenlijst onder in het scherm Volgen.
De pijltoetsen omhoog/omlaag/links/rechts schuiven de cursor op het scherm Kaart.
De pijltoetsen omhoog/omlaag veranderen de statische stimulatieniveaus op het scherm Training.
De pijltoetsen links/rechts bewegen door de lijst met actieve honden op het scherm Training en de lijst van
gevolgde items op het scherm Kompas.

SPORTDOG.COM

AAN DE SLAG

BEDIENING VAN DE TEK SERIE 2.0 AFSTANDSBEDIENING

DE GPS-HALSBAND/E-HALSBANDMODULE VOORBEREIDEN

U MOET DEZE STAPPEN UITVOEREN VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GAAT GEBRUIKEN.

DE GPS-HALSBAND/E-HALSBANDMODULE OPLADEN

1. Bevestig het meegeleverde oplaadstation zo dat het logo van het
merk SportDOG® Brand op het oplaadstation het logo SportDOG®
Brand op de GPS-halsband bedekt.
2. Sluit de juiste oplaadstekker aan op de oplaadaansluiting.
3. Steek de oplader in een standaard muurstopcontact.
4. Laad de GPS-halsband 4 uur op, zowel de eerste keer als andere
keren. Het is niet schadelijk om de eenheid langer dan 4 uur te
laten opladen.
5. Als het groene controlelicht knippert, is de batterij volledig
opgeladen en kunt u het oplaadstation verwijderen.
AANWIJZING: de levensduur van de batterij tussen oplaadbeurten is
ongeveer 24 uur (bij een bijwerksnelheid van 3 seconden), afhankelijk
van de gebruiksfrequentie.

DE GPS-HALSBAND/E-HALSBANDMODULE
AANZETTEN

Druk op de aan/uit-knop en laat deze weer los wanneer het controlelicht gaat branden. De GPS-halsband piept
1 tot 5 keer om aan te geven via welk kanaal de halsband werkt.

DE GPS-HALSBAND/E-HALSBANDMODULE UITZETTEN

Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt totdat het controlelicht rood gaat branden en de GPS-halsband
2 seconden piept. De werkingsduur van de batterij tussen de oplaadbeurten in kan worden verlengd door de GPShalsband uit te zetten als deze niet in gebruik is.

INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE

1. Zet de GPS-halsband met E-halsbandmodule aan.
2. Houd de contacten van het testlampje tegen de contactpunten.
3. Druk op een van de statische stimulatieknoppen op de afstandsbediening.
4. Het testlampje gaat knipperen.
AANWIJZING: Bij hogere statische stimulatieniveaus zal het testlampje
feller knipperen.
5. Zet de GPS-halsband met E-halsbandmodule uit.
AANWIJZING: 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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STAP :: 01

OPERATIONELE MODUS

KLEUR
LAMPJE

FUNCTIE LAMPJE

STATUS BATTERIJ

FUNCTIE
LUIDSPREKER

Eenheid is ingeschakeld
met aan/uit-knop

Groen

Lampje brandt
zonder knipperen
tijdens piepfase

Goed
Laag

Piept 1-5 keer
afhankelijk van de
GPS-code

Eenheid is uitgeschakeld
met aan/uit-knop

Rood

Lampje brandt
zonder knipperen
tijdens piepfase

n.v.t.

n.v.t.

Het apparaat is
ingeschakeld

Groen

Knippert één keer per
3 seconden

Goed

n.v.t.

Eenheid staat in
koppelmodus

Amberkleurig

Lampje brandt zonder
knipperen

n.v.t.

n.v.t.

De eenheid wordt
opgeladen

Groen

Lampje brandt
zonder knipperen

n.v.t.

n.v.t.

De eenheid is opgeladen

Groen

Lampje knippert

n.v.t.

n.v.t.

De eenheid geeft
continu, kortstondige,
toenemende of
programmeerbare
statische stimulatie af

Rood

Lampje brandt zonder
knipperen tijdens het
afgeven van statische
stimulatie

n.v.t.

n.v.t.

De eenheid geeft een
geluidsstimulatie af

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

De eenheid piept

De eenheid geeft een
vibratiestimulatie af

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

De eenheid heeft een
GPS-vergrendeling
bereikt**

Groen

Knippert één keer per
3 seconden

Goed

n.v.t.

De eenheid is de GPSvergrendeling verloren

Groen

Knippert twee keer per
3 seconden

Goed

Rood

Rood

Rood

Rood

Laag*

Laag
n.v.t.

Laag

* Bijwerksnelheid automatisch aangepast naar 2 minuten.
** Voordat de GPS-halsband informatie over uw locatie naar de afstandsbediening kan sturen, moet er een GPSvergrendeling tot stand zijn gekomen. Ga voor een GPS-vergrendeling naar buiten naar een open gebied met
vrij zicht op de lucht.
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CONTROLELICHT GPS-HALSBAND

• De afstandsbediening en de GPS-halsband bevatten batterie agli ioni di litio; niet verbranden, doorboren,
vervormen, kortsluiten of opladen 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 batterijen worden vervangen door een onjuist type batterij. Gooi gebruikte batterijen weg
volgens de regels in uw regio.
• Opladen van batterijen bij hoge temperaturen (> 38°C) levert ontploffingsgevaar.
• De batterijen mogen nooit uit het batterijcompartiment worden genomen om ze op te laden.
• De oplaadbare batterie agli ioni di litio (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 elke 3 tot 4 maanden te gebeuren. Als dit niet gebeurt, verkort dit de levensduur van
de batterijen.
• 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 dan contact op met
de klantenservice.
• De batterijen zouden ten minste 3-5 jaar mee moeten gaan. Wanneer een batterij moet worden vervangen, neemt u
contact op met onze klantenservice. U wordt verzocht de GPS-halsband niet te openen voordat u de vervangende
batterij hebt ontvangen.
• Als u het apparaat voor langere tijd wilt opslaan, doe dit dan binnen het volgende temperatuurbereik: van
0° tot 25°C.
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OPLAADBARE BATTERIJEN

A
B
1. Verwijder de buitenste schroeven uit de
plaatsgeoriënteerde module met een 3/32
inbussleutel (A).
2. Maak de plaatsgeoriënteerde module los van de
voorbehuizing van de GPS-halsband (B).
3. Maak de binnenkant van de voorbehuizing
grondig schoon met een zachte doek en verwijder
C
GPS-halsbandmontage
Antennekabel
alle vuildeeltjes.
4. Controleer voordat u de E-halsbandmodule
installeert of de GPS-halsbandmontage en de
antennebasis en antennekabel niet los zijn komen
te zitten (C).
Antennebasis
Stekker van de
GPS-halsbandmontage
• Controleer of de GPS-halsbandmontage stevig in
de voorbehuizing zit en of de stekker van de
D
E
GPS-halsbandmontage vast op zijn plaats zit.
• Controleer of de antennebasis stevig boven op de
GPS-halsband zit en of de antennekabel correct
door de voorbehuizing is gevoerd.
5. Installeer de E-halsbandmodule op de voorbehuizing
van de GPS-halsband. Zorg ervoor dat de
E-halsbandmodule goed is bevestigd voordat u de
schroeven terugplaatst (D).
6. Plaats de twee buitenste schroeven terug en let er daarbij op dat u ze niet te vast draait (E).
AANWIJZING: Als u het TEK Serie 2.0 GPS trackingsysteem (TEK-V2L) hebt, moet u de TEK-2T E-halsbandmodule
als accessoire kopen om de E-halsbandfuncties te gebruiken.
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EEN GPS-HALSBAND OMZETTEN IN EEN GPS-HALSBAND MET
E-HALSBANDMODULE

Om de doeltreffendheid van dit product en het comfort en de veiligheid van uw hond te garanderen, dient u
regelmatig te controleren of de halsband goed past. Als u ziet dat uw hond last heeft van huidirritaties, dient u
het gebruik van de halsband een paar dagen te staken. Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw
dierenarts raadplegen.
BELANGRIJK: Een correcte pasvorm en plaatsing van de halsband zijn van belang voor een effectief gebruik.

Raadpleeg pagina 2 voor belangrijke veiligheidsinformatie.
Om zeker te zijn van de correcte pasvorm volgt u de onderstaande stappen:
1. Laat uw hond rechtop staan (A) en plaats de GPS-halsband in het
A
midden onder de nek van uw hond (B). Als u een E-halsbandmodule
gebruikt, moet u controleren of de contactpunten de huid raken. 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
schakel over naar de lange contactpunten die bij uw systeem horen.

B

• 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 halsband moet goed aansluiten, maar wel ruimte laten voor een vinger tussen de
C
band en de nek van uw hond (C).
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 halsband te dragen.
AANWIJZING: Om voor een zo goed mogelijke ontvangst te zorgen, moet de GPS-antenne
aan de achterkant van de nek van uw hond zijn gepositioneerd.
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DE GPS-HALSBAND OF GPS-HALSBAND MET E-HALSBANDMODULE
PASSEND MAKEN

VOORBEREIDING VAN DE TEK SERIE 2.0 AFSTANDSBEDIENING
U MOET DEZE STAPPEN UITVOEREN VOORDAT U HET
APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GAAT GEBRUIKEN.

DE AFSTANDSBEDIENING OPLADEN

1. Til de rubber afscherming van de oplaadaansluiting op.
2. Sluit de juiste oplaadstekker aan op de oplaadaansluiting.
3. Steek de oplader in een standaard muurstopcontact. De
afstandsbediening wordt automatisch ingeschakeld.
AANWIJZING: Als u uw afstandsbediening voor de eerste
keer inschakelt, wordt u gevraagd te beginnen met
de Leidraad Instellen. Telkens wanneer u daarna uw
afstandsbediening insteekt, verschijnt er een waarschuwing
Connect to Sync Your Data with a Computer (Verbinden aan om uw gegevens met een
computer te synchroniseren). Selecteer Opheffen om het instrument alleen op te laden.
Zie “VERBINDEN OP EEN COMPUTER” voor meer informatie.
4. Laad de afstandsbediening 8 uur op, zowel de eerste keer als andere keren. Het is niet
schadelijk om de eenheid langer dan 8 uur te laten opladen. Met een andere dan de
gespecificeerde oplader kunnen oplaadtijden langer zijn.
5. Als het balkje op het batterijpictogram helemaal is gevuld, is de batterij volledig
opgeladen en kunt u de rubberen afscherming terugplaatsen.
AANWIJZING: De levensduur van de batterij tussen oplaadbeurten is ongeveer 12 uur,
afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

DE AFSTANDSBEDIENING AANZETTEN

Druk stevig op de aan/uit-knop en laat deze weer los. De afstandsbediening trilt en het
opstartscherm wordt weergegeven.

DE AFSTANDSBEDIENING UITZETTEN

Druk stevig op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt. Laat de knop los wanneer het beeldscherm wordt gewist.

DE HELDERHEID VAN HET BEELDSCHERM AANPASSEN

Druk terwijl de afstandsbediening is ingeschakeld gedurende 1 seconde op de aan/uit-knop en laat deze weer
los. Pas de instellingen van de achtergrondverlichting aan en bekijk ze met behulp van de pijltoetsen naar links/
rechts. Druk op de knop Enter om de instellingen van de achtergrondverlichting op te slaan of druk gedurende
3 seconden op geen enkele knop zodat de functie wordt uitgeschakeld.
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STAP :: 02

Gebruiksaanwijzing (toekomstige update)

Afstandsbediening (huidige)

Eigenaar ID

ID

Halsband ID

Hond

Eigenaar ID (scherm Jagers)

Jager

STAP :: 03
WIZARD TEK 2.0-INSTELLINGEN

Wanneer u de afstandsbediening van de TEK 2.0 de eerste keer aanzet, helpt de installatiewizard u bij het opgeven
van instellingen voor het apparaat.
De installatiewizard heeft vier secties:
1. Initiële instellingen apparaat
2. Honden toevoegen
3. Halsbanden toevoegen
4. Definitieve instellingen apparaat

TAAL

Eerst vraagt de installatiewizard het volgende: Choose a language for your SportDOG®
Brand TEK 2.0 (Kies een taal voor uw SportDOG® TEK 2.0).
De taal is standaard ingesteld op Engels en er zijn 10 andere talen beschikbaar. Gebruik
de pijltoetsen omhoog/omlaag om uw keuze te markeren en selecteer vervolgens Next
(Volg.) om naar het volgende scherm te gaan.

INSTELLINGSOPTIES

De installatiewizard vraagt het volgende: Wilt u de instellingen via de leidraad doen, of
de standaardinstellingen gebruiken?
U kunt dan Leidraad Instellen of Standaardinstellingen selecteren. Gebruik de
pijltoetsen omhoog/omlaag om uw keuze te markeren en druk vervolgens op de knop
Enter of op de pijltoets naar rechts.
• Selecteer Leidraad Instellen om naar het volgende scherm in de wizard te gaan.
• Selecteer Standaardinstell. om direct naar het basisscherm te gaan.
• Selecteer het keuzevakje Niet meer laten zien om te voorkomen dat de
installatiewizard wordt ingeschakeld telkens wanneer de afstandsbediening
wordt aangezet.
AANWIJZING: Als u de standaardinstellingen kiest, koppelt de afstandsbediening één
hond (Hond 1 genaamd) aan één halsband (Halsband 1 genaamd), zodat u direct het
veld in kunt. U kunt uw afstandsbediening aanpassen in de schermen Mijn honden, Mijn
halsbanden, Jagers en Instellingen. U moet het kompas kalibreren voordat u begint met jagen (zie pagina 20).
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Bepaalde tekst in de afstandsbediening van de TEK Serie 2.0 verschijnt in het Engels. Zie “VERBINDEN OP
EEN COMPUTER” voor meer informatie over het downloaden van toekomstige productupdates. Het huidige
Engels wordt in toekomstige updates vervangen door de door u geselecteerde taal.
De hieronder geselecteerde termen staan in uw afstandsbediening, maar zullen worden gewijzigd in een
toekomstige productupdate.

Vervolgens vraagt de wizard of u de maateenheden wilt selecteren voor:
• Afstand – Mijlen/Yards of Kilometer/Meter
• Snelheid – MPH of KM/H
Selecteer uw keuzes voor elk veld en selecteer vervolgens Volg. om naar het volgende scherm te gaan.

TIJD

De wizard vraagt u dan het volgende te kiezen:
• Tijdsformaat – 12 uur of 24 uur
• Automatische tijdzone - Ingeschakeld of Uitgeschakeld (als u Ingeschakeld kiest, past de afstandsbediening
de tijdzones automatisch aan op basis van de gps-locatie en de interne tijdzonetabel).
• Zomer-/wintertijd – Ingeschakeld of Uitgeschakeld (als u Ingeschakeld kiest, past de afstandsbediening de
zomer-/wintertijd automatisch aan). Als u in de VS, Canada of Europa bent, kies dan Ingeschakeld om er zeker
van te zijn dat de tijd op uw afstandsbediening correct is.
Selecteer uw keuzes voor elk veld en selecteer vervolgens Volg. om naar het volgende scherm te gaan.

NAAM HOND

De wizard vraagt u om de naam van de hond in te voeren. Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om
het toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen of het wiel om letters te selecteren en de naam van uw hond
te spellen*. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Selecteer Volg. om naar het volgende scherm te gaan.
* Het is niet toegestaan twee keer dezelfde hondennaam te gebruiken. Als u een naam twee keer invoert,
verschijnt er een waarschuwing waarin u wordt gevraagd een andere naam in te voeren voordat het toetsenbord
kan worden afgesloten.

E-HALSBAND

De installatiewizard vraagt dan het volgende: Gebruikt U een E-halsband met deze hond? Als u Ja selecteert,
gaat u verder naar vragen over Stim.knoppen. Als u Nee selecteert, gaat u verder met het kiezen van andere
instellingen voor de hond (ga door naar “ACTIE”). Selecteer Volg. om door te gaan naar het volgende scherm.

STIM.KNOPPEN

Als u een E-halsband gebruikt, worden in dit scherm de stimulatieknoppen ingesteld. Kies uit de volgende
waarden voor elke Stim.knop (zie “TRAINING-PICTOGRAMMEN” voor een beschrijving van elke optie):
• (C) Continu statische stimulatie
• (V) Vibratiestimulatie
• (G) Geluidsstimulatie
• (K) Kortstondige statische stimulatie
• (T) Toenemende statische stimulatie
• (P1) Door de gebruiker programmeerbare stimulatie 1
• (P2) Door de gebruiker programmeerbare stimulatie 2
Selecteer Volg. om naar het volgende scherm te gaan.

STIM.BEREIK

Als u een E-halsband gebruikt, wordt in dit scherm het statische stimulatiebereik van de hond ingesteld.
Selecteer Laag, Middel of Hoog en selecteer vervolgens Volg. om naar het volgende scherm te gaan.

ACTIE

Stel de gewenste gerapporteerde acties voor de hond in. Selecteer Niets, Aanwijzen, of Voorstaan en selecteer
vervolgens Volg. om naar het volgende scherm te gaan.

BLAF-INFORMATIE

De installatiewizard vraagt nu het volgende: Wilt U de blaf-informatie gebruiken bij deze hond? Selecteer Ja of
Nee en selecteer vervolgens Volg. om naar het volgende scherm te gaan.
AANWIJZING: De opties voor Blaf-informatie zijn een tijdelijke invulling voor toekomstige functies. Deze functie
werkt nog niet op dit moment. Zie “VERBINDEN OP EEN COMPUTER” voor informatie over het downloaden van
toekomstige productupdates.
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AFSTAND EN SNELHEID

Uw eerste hond is nu toegevoegd. De installatiewizard vraagt nu het volgende: Wilt U een andere hond
toevoegen? Als u Ja selecteert, keert u terug naar het scherm Naam hond en kunt u het proces herhalen. Als
u Nee selecteert, gaat u verder en kunt u een halsband toevoegen. Selecteer Ja of Nee en selecteer vervolgens
Volg. om naar het volgende scherm te gaan.
AANWIJZING: U kunt maximaal 100 hondprofielen hebben.

KLEUR HALSBAND

U kunt nu een halsband toevoegen die u aan de hond kunt toewijzen. Kies de kleur halsband voor deze hond.
Deze kleur vertegenwoordigt de hond op alle schermen. Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om
een selectie kleuren weer te geven. Er zijn 21 kleuren beschikbaar om toe te wijzen aan halsbanden en jagers.
Selecteer uw kleurkeuze en selecteer vervolgens Volg. om naar het volgende scherm te gaan.
AANWIJZING: Als u in de toekomst een nieuwe kleur toewijst aan deze halsband, moet de halsband opnieuw
worden gekoppeld.

GEDEELDE HALSBAND

De installatiewizard vraagt nu het volgende: Is dit een gedeelde halsband om de hond van een andere jager te
volgen? Selecteer Nee als dit geen gedeelde halsband is. Selecteer Volg. om naar het volgende scherm te gaan.
Selecteer Ja als dit een gedeelde halsband is. Selecteer Volg. om de Eigenaar ID en de Halsband ID in te voeren.*
• De Eigenaar ID (maximaal 4 cijfers) is de code die een andere jager heeft toegewezen aan zijn/haar
afstandsbediening en die hij/zij aan u heeft gegeven om tracking-informatie te delen.
• De Halsband ID (nummer 1-21) is de code die de afstandsbediening automatisch toewijst als er een nieuwe
halsband wordt toegevoegd.
• Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om een toetsenpaneel weer te geven. Gebruik de
pijltoetsen om een ID-nummer in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.
• Om de hond van de jager op uw scherm Volgen te zien, moet u de hond toevoegen aan het scherm Mijn honden
en deze halsband toewijzen aan de betreffende hond.
• Selecteer Volg. om naar het volgende scherm te gaan (ga door naar “EXTRA HALSBANDEN”).
* De Eigenaar ID en Halsband ID vindt u in het scherm Toercomputer van de afstandsbediening van de
andere jager. Zorg ervoor dat de GPS-codes (nummer 1-5) op het scherm Toercomputer van beide
afstandsbedieningen overeenkomen.
AANWIJZING: Als u uw GPS-code wijzigt om overeen te komen met andere afstandsbedieningen, moet u al uw
eigen halsbanden opnieuw koppelen.

BIJWERKSNELHEID

In dit scherm kunt u instellen hoe vaak de halsband GPS-updates naar de afstandsbediening stuurt. Druk op de
knop Enter om een vervolgkeuzemenu weer te geven. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om 3 sec, 5 sec,
10 sec, 30 sec of 2 min te selecteren. Selecteer Volg. om naar het volgende scherm te gaan.
AANWIJZING: Als u in de toekomst de bijwerksnelheid wijzigt, moet de halsband opnieuw worden gekoppeld.

E-HALSBAND

De installatiewizard vraagt nu het volgende: Heeft deze halsband een E-halsbandmodule? Selecteer Ja of Nee en
selecteer vervolgens Volg. om naar het volgende scherm te gaan.

DE HALSBAND KOPPELEN

Volg de instructies op het scherm om de halsband te koppelen aan uw afstandsbediening. Druk op de aan/
uit-knop van de halsband en houd deze ingedrukt totdat het controlelicht amberkleurig gaat branden om de
halsband in de koppel-modus te zetten. Wanneer het controlelicht van de halsband vijf maal groen knippert, is
het koppelen voltooid. Selecteer Volg. om naar het volgende scherm te gaan.

EXTRA HALSBANDEN

De installatiewizard vraagt nu het volgende: Wilt U een andere halsband toevoegen? Als u Ja selecteert,
herhaalt u het installatieproces voor de halsband. Als u Nee selecteert, gaat u door naar het volgende scherm.
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EXTRA HONDEN

Dit scherm geeft een lijst van beschikbare honden weer en vraagt u om halsbanden toe te wijzen aan de
betreffende honden. Selecteer een hond en kies vervolgens een halsband om aan de hond toe te wijzen. Er
verschijnt een waarschuwingsbericht als u probeert een halsband te selecteren die reeds is toegewezen. Als u
Uitschakelen kiest, wordt de oorspronkelijke toewijzing van de halsband uitgeschakeld en wordt de halsband
toegewezen aan de huidige hond. Wanneer u klaar bent met het toewijzen van halsbanden, selecteert u Klaar om
naar het volgende scherm te gaan.

NAAM AFSTANDSBEDIENING

Nu wijst u een naam toe aan uw TEK 2.0 afstandsbediening. Dit is de naam die u zult gebruiken om informatie
van uw afstandsbediening te delen met andere jagers. Druk op de knop Enter om het toetsenbord weer te geven.
Gebruik de pijltoetsen of het wiel om de naam in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Selecteer
Volg. om naar het volgende scherm te gaan.

KOMPAS KALIBREREN

Om het kompas van de afstandsbediening te kalibreren, draait u de afstandsbediening in de drie dimensies totdat
de oranje vierkantjes op het scherm zo dicht mogelijk naar het midden van de balken staan.

Wanneer het kalibreren van de afstandsbediening is geslaagd, zal de eenheid gaan trillen.

INSTALLATIE VOLTOOID

De installatie is nu voltooid.
• In het scherm Instellingen kunt u te allen tijde instellingen aanpassen.
• Gebruik de schermen Mijn honden, Mijn halsbanden en Jagers om deze elementen op ongeacht welk moment
aan uw afstandsbediening toe te voegen.
AANWIJZING: Als uw afstandsbediening is ingestoken, verschijnt er een waarschuwing Connect to Sync Your
Data with a Computer (Verbinden aan om uw gegevens met een computer te synchroniseren). Selecteer Connect
(Verbinden) om informatie op te slaan op de desktoptoepassing. Selecteer Opheffen om het instrument alleen op
te laden. Zie “VERBINDEN OP EEN COMPUTER” voor meer informatie.

BASISSCHERM

Op het basisscherm treft u pictogrammen aan waarmee u
toegang krijgt tot alle schermen op uw afstandsbediening. Zie
pagina 8 voor de beschrijving van elk pictogram.
U kunt door deze pictogrammen bladeren met het wiel of
het pijltoetsenpaneel (zie “BEDIENING VAN DE TEK SERIE 2.0
AFSTANDSBEDIENING” op pagina 10).
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HALSBANDEN TOEWIJZEN

In het scherm Mijn honden wordt een lijst van uw honden weergegeven. Vanuit dit scherm kunt u honden
toevoegen en verwijderen, een halsband met kleurcode toewijzen aan elke hond zodat deze kan worden gevolgd,
en instellingen voor elke hond beheren.

HONDENLIJST

De namen van actieve honden (maximaal 21) verschijnen naast hun halsbandkleuren en de namen van inactieve
honden worden in grijs weergegeven. U kunt maximaal 100 hondprofielen in de lijst hebben.

VOLGORDE

Met deze optie kunt u de volgorde van uw honden in de hondenlijst wijzigen. Markeer Volgorde en druk op de knop
Enter of op de pijltoets naar rechts. Om een hond te verplaatsen, markeert u de naam van de hond en drukt u op
de knop Enter. Een pijl omhoog en omlaag geeft aan dat de hond is geselecteerd. Gebruik de pijltoets omhoog/
omlaag om de hond omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst. Wanneer de hond op zijn plaats staat, drukt u op
de knop Enter en selecteert u een andere hond waarvan u de volgorde wilt wijzigen.
U kunt op elk gewenst moment op de knop Menu drukken om Klaar of Opheffen te selecteren. Als u op Klaar
drukt, worden de wijzigingen opgeslagen en keert u terug naar het scherm Mijn honden. Als u op Opheffen drukt,
wordt het menu gesloten en keert u terug naar volgorde.

HOND TOEVOEGEN

Selecteer Hond toevoeg. om te beginnen met het kiezen van instellingen voor een
nieuwe hond.
AANWIJZING: U kunt op elk gewenst moment op de knop Menu drukken om te stoppen
met het toevoegen van een hond.

Naam hond

Druk op de knop Enter om het toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen
om de naam van de hond in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.
Selecteer Volg. om naar het volgende scherm te gaan.
AANWIJZING: Het is niet toegestaan twee keer dezelfde hondennaam te gebruiken.
Als u een naam twee keer invoert, verschijnt er een waarschuwing waarin u
wordt gevraagd een andere naam in te voeren voordat u verder kunt naar de
volgende stap.

E-halsband

Nu vraagt de Hond toevoegen-wizard het volgende: Gebruikt U een E-halsband met deze hond? Druk op de
knop Enter en de pijltoetsen om Ja of Nee te selecteren. Als u Ja selecteert, gaat u door naar vragen over Stim.
knoppen. Als u Nee selecteert, gaat u door met het kiezen van andere instellingen voor de hond (ga door naar
“Actie”). Selecteer Volg. om door te gaan naar het volgende scherm.

Stim.knoppen

Als u een E-halsband gebruikt, worden in dit scherm de stimulatieknoppen ingesteld. De door de
gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen 1, 2 en 3 komen overeen met de knoppen aan de linkerkant van uw
afstandsbediening (zie “TRAINING-PICTOGRAMMEN” voor de beschrijving van elke optie). Selecteer Knop 1 en
kies uit het volgende:
• (C) Continu
• (V) Vibratie
• (G) Geluidssignaal
• (K) Kortstondig
• (T) Toenemend
• (P1) Programmeerbaar
• (P2) Programmeerbaar
Volg dezelfde stappen voor het instellen van de stimulatie voor Knop 2 en Knop 3. Selecteer Volg. om door te
gaan naar het volgende scherm.
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Als u een E-halsband gebruikt, wordt in dit scherm het statische stimulatiebereik van de hond ingesteld.
Selecteer Laag, Middel of Hoog en selecteer vervolgens Volg. om naar het volgende scherm te gaan.

Actie

De afstandsbediening kan u waarschuwen wanneer uw hond bepaalde jaagacties uitvoert:
• Aanwijzen – gebruikt voor staande honden om te detecteren wanneer de hond stilstaat, wat aangeeft dat de
hond voorstaat.
• Voorstaan – gebruikt voor de jacht met speurhonden om aan te geven dat de hond "aan de boom" staat en
een dier in het nauw heeft gedreven.
Selecteer Niets, Aanwijzen, of Voorstaan en selecteer vervolgens Volg. om naar het volgende scherm te gaan.

Blaf-informatie

De Blaf-informatie laat u weten hoe vaak de hond blaft in blaffen per minuut. Selecteer Ja of Nee en selecteer
vervolgens Volg. om naar het volgende scherm te gaan.
AANWIJZING: De opties voor Blaf-informatie zijn een tijdelijke invulling voor toekomstige functies. Deze
functie werkt nog niet op dit moment. Zie “VERBINDEN OP EEN COMPUTER” voor informatie over het
downloaden van toekomstige productupdates.

Kleur halsband toewijzen

Kies de kleur halsband voor deze hond. Deze kleur vertegenwoordigt de hond op alle schermen. Druk op
de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om de beschikbare kleuren weer te geven. Op kleuren die reeds
zijn toegewezen staat een pictogram. Beschikbare kleuren hebben geen pictogram.* Selecteer de kleur van
uw keuze en selecteer vervolgens Klaar. U kunt deze stap overslaan als u op dit moment geen kleur aan de
halsband wilt toewijzen.
* Als er geen kleuren beschikbaar zijn, kunt u meer halsbanden (maximaal 21) toevoegen in het scherm Mijn
halsbanden. U kunt vervolgens een halsbandkleur aan deze hond toewijzen in het scherm Gegevens hond of u
kunt de halsband opnieuw aan deze hond toewijzen.
AANWIJZING: Als u in de toekomst een nieuwe kleur toewijst aan deze halsband, moet de halsband opnieuw
worden gekoppeld.

GEGEVENS HOND

Om de gegevens van een hond te bekijken, markeert en selecteert u de naam van de
hond in de lijst. Om een specifiek detail te bewerken, markeert u het veld en drukt u
op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts. U kunt op elk gewenst moment op de
pijltoets naar links drukken om terug te keren naar het scherm Mijn honden.

Wijzig naam...

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om het toetsenbord weer te
geven. Gebruik de pijltoetsen om de naam te bewerken. Als u klaar bent, selecteert u
het keuzevakje. Het is niet toegestaan twee keer dezelfde hondennaam te gebruiken.

Halsband toew...

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts en selecteer een halsband. Er
verschijnt een waarschuwingsbericht als u probeert een halsband te selecteren die
reeds is toegewezen. Als u Opnieuw toewijzen selecteert, wordt de geselecteerde
halsband verplaatst. Als u bijvoorbeeld de rode halsband van Hond 1 naar Hond 3 verplaatst, wordt Hond 3 nu
rood en Hond 1 grijs (inactief).
Als u probeert een halsband toe te wijzen die niet actief is, verschijnt een waarschuwingsbericht waarin wordt
gevraagd of u wilt doorgaan. Selecteer Activeren om door te gaan met de toewijzing.

Onderbreken/Doorgaan

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om Onderbreken of Doorgaan voor de hond te selecteren.
Als een hond onderbroken is, verschijnt deze niet op de schermen Volgen, Training of Kompas. De naam van de
hond blijft zichtbaar in het scherm Mijn honden, maar wordt in grijs weergegeven om aan te geven dat de hond
niet actief is.
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Stim.bereik

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om Ja of Nee te selecteren. Als u Ja kiest,
ziet u een broodkruimelspoor voor deze hond op het scherm Volgen. Kiest u Nee, dan wordt het
broodkruimelspoor uitgeschakeld.

E-halsband

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om Ja of Nee te selecteren. Als u Nee selecteert, zijn de
stimulatie-instellingen niet beschikbaar voor deze hond.

Blaf-informatie

De Blaf-informatie laat u weten hoe vaak een geselecteerde hond blaft (in blaffen per minuut). Druk op de knop
Enter of op de pijltoets naar rechts om Ja of Nee te selecteren.
AANWIJZING: De opties voor Blaf-informatie zijn een tijdelijke invulling voor toekomstige functies. Deze
functie werkt nog niet op dit moment. Zie “VERBINDEN OP EEN COMPUTER” voor informatie over het
downloaden van toekomstige productupdates.

Stim.knoppen

Als u een E-halsband gebruikt met deze hond, kunt u de instellingen voor de Stim.knop bewerken. Druk op de
knop Enter of op de pijltoets naar rechts om een menu weer te geven en de instellingen van de Stim.knop aan
te passen. Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om voor elke Stim.knop de volgende keuzes
te maken:
• (C) Continu statische stimulatie
• (V) Vibratiestimulatie
• (G) Geluidsstimulatie
• (K) Kortstondige statische stimulatie
• (T) Toenemende statische stimulatie
• (P1) Door de gebruiker programmeerbare stimulatie 1
• (P2) Door de gebruiker programmeerbare stimulatie 2
Als u klaar bent, drukt u op de pijltoets naar links om terug te keren naar het scherm Gegevens hond.
Als u P1 of P2 selecteert voor een Stim.knop, is het standaard statische stimulatieniveau 1. Gebruik P1 Niveau
en P2 Niveau om de stim.niveau's aan te passen. Druk op de knop Enter of de pijltoets naar rechts om een
numeriek toetsenpaneel weer te geven en selecteer een niveau (1-20). Als u klaar bent, selecteert u het
keuzevakje. Druk op de pijltoets naar links om terug te keren naar het scherm Gegevens hond.

Stim.bereik

Als u een E-halsband gebruikt met deze hond, kunt u het statische stimulatiebereik bewerken. Druk op de knop
Enter of op de pijltoets naar rechts om Laag, Middel of Hoog te selecteren.

Actie

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om Aanwijzen, Voorstaan, of Niets te selecteren.

Verw.

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om deze hond en zijn gegevens te verwijderen.
Als u klaar bent met het bewerken van de gegevens, drukt u op de pijltoets naar links om terug te keren naar het
scherm Mijn honden.
Druk op de knop Menu en selecteer Basisscherm om het scherm Mijn honden te sluiten.

23

SPORTDOG.COM

MIJN HONDEN

Broodkruimels

In het scherm Mijn halsbanden wordt een lijst van uw halsbanden weergegeven. U kunt halsbanden toevoegen en
verwijderen en instellingen voor alle halsbanden in dit scherm beheren.

HALSBANDENLIJST

Actieve halsbanden verschijnen naast hun geselecteerde kleur en inactieve halsbanden worden in grijs
weergegeven. U kunt maximaal 21 halsbanden in de lijst hebben.

HALSBAND TOEVOEGEN

Selecteer Halsb. toevoeg. om te beginnen met het kiezen van instellingen voor de
nieuwe halsband.
AANWIJZING: U kunt op elk gewenst moment op de knop Menu drukken om te stoppen
met het toevoegen van een halsband.

Geef kleur...

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om een selectie halsbandkleuren
weer te geven. Selecteer een kleur* en druk op de knop Enter. Deze kleur
vertegenwoordigt de hond die deze halsband draagt op alle schermen. Selecteer
Volg. om naar het volgende scherm te gaan.
* Op kleuren die reeds zijn toegewezen staat een pictogram. Beschikbare kleuren
hebben geen pictogram. Als u een kleur kiest die al is toegewezen aan een andere
jager of halsband, wordt u in een waarschuwingsbericht gevraagd om de kleur van
de andere jager of halsband te wijzigen voordat u verder kunt gaan. Er zijn 21 kleuren beschikbaar om toe te
wijzen aan halsbanden en jagers.
AANWIJZING: Als u in de toekomst een nieuwe kleur toewijst aan deze halsband, moet de halsband opnieuw
worden gekoppeld.

Gedeelde halsband

De Halsband toevoegen-wizard vraagt nu het volgende: Is dit een gedeelde halsband om de hond van een
andere jager te volgen? Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om Ja of Nee te selecteren.
Selecteer Nee als dit geen gedeelde halsband is. Selecteer Volg. om naar het volgende scherm te gaan.
Selecteer Ja als dit een gedeelde halsband is. Selecteer Volg. om de Eigenaar ID en de Halsband ID in
te voeren.*
• De Eigenaar ID (maximaal 4 cijfers) is de code die een andere jager heeft toegewezen aan zijn/haar
afstandsbediening en die hij/zij aan u heeft gegeven om tracking-informatie te delen.
• De Halsband ID (nummer 1-21) is de code die de afstandsbediening automatisch toewijst als er een nieuwe
halsband wordt toegevoegd.
• Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om een toetsenpaneel weer te geven. Gebruik de
pijltoetsen om een ID-nummer in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.
• Selecteer Klaar om terug te keren naar het scherm Mijn halsbanden. De installatie van deze halsband is
voltooid. Om de hond van de jager op uw scherm Volgen te zien, moet u de hond toevoegen aan het scherm
Mijn honden en deze halsband toewijzen aan de betreffende hond.
* De Eigenaar ID en Halsband ID vindt u in het scherm Toercomputer van de afstandsbediening van de
andere jager. Zorg ervoor dat de GPS-codes (nummer 1-5) op het scherm Toercomputer van beide
afstandsbedieningen overeenkomen.
AANWIJZING: Als u uw GPS-code wijzigt om overeen te komen met andere afstandsbedieningen, moet u al uw
eigen halsbanden opnieuw koppelen.

Bijwerksnelheid

Druk op de knop Enter om een vervolgkeuzemenu weer te geven. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om
3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec of 2 min te selecteren. Selecteer Volg. om naar het volgende scherm te gaan.
AANWIJZING: Als u in de toekomst de bijwerksnelheid wijzigt, moet de halsband opnieuw worden gekoppeld.

E-halsband

De Halsband toevoegen-wizard vraagt nu het volgende: Heeft deze halsband een E-halsbandmodule? Druk
op de knop Enter en gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om Ja of Nee te selecteren. Selecteer Volg. om
naar het volgende scherm te gaan.
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Volg de instructies op het scherm om de halsband te koppelen aan uw TEK 2.0 afstandsbediening. Druk op de
aan/uit-knop van de halsband en houd deze ingedrukt totdat het controlelicht amberkleurig gaat branden om
de halsband in de koppel-modus te zetten. Wanneer het controlelicht van de halsband 5 keer groen knippert, is
het koppelen voltooid. Selecteer Klaar om de installatie van deze halsband te voltooien.

GEGEVENS HALSBAND

Om de gegevens van een halsband te bekijken, markeert en selecteert u de halsband in de lijst. Om een specifiek
detail te bewerken, markeert u het veld en drukt u op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts. U kunt op elk
gewenst moment op de pijltoets naar links drukken om terug te keren naar het scherm Mijn halsbanden.

Geef kleur...

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om een selectie halsbandkleuren
weer te geven. Selecteer een kleur en druk op de knop Enter. Als u een kleur
kiest die al is toegewezen aan een andere jager of halsband, wordt u in een
waarschuwingsbericht gevraagd om de kleur van de andere jager of halsband te
wijzigen voordat u verder kunt gaan. Er zijn 21 kleuren beschikbaar om toe te wijzen
aan halsbanden en jagers.
AANWIJZING: Als u een nieuwe kleur toewijst aan een bestaande halsband, moet
de halsband opnieuw worden gekoppeld. Er verschijnt een waarschuwingsbericht:
Door deze wijziging moet de halsband opnieuw worden gekoppeld. Weet U zeker
dat U door wil gaan? Selecteer Doorgaan of Opheffen.

Actief

Druk op de knop Enter of de pijltoets naar rechts om Ja of Nee te selecteren. Als u
Nee selecteert, wordt de halsband verwijderd uit de schermen Volgen, Training en
Kompas en moeten ze eerst op Ja worden gezet om weer te kunnen worden weergegeven.
Als u probeert een halsband die momenteel aan een hond is toegewezen, te inactiveren, verschijnt er een
waarschuwingsbericht dat aangeeft dat de halsband is toegewezen. Inactieve honden en halsbanden zijn nog
steeds zichtbaar in de schermen Mijn honden en Mijn halsbanden, maar ze worden in grijs weergegeven om
aan te geven dat ze niet actief zijn.

Bijwerksnelheid

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om de bijwerksnelheid te selecteren.
AANWIJZING: Als u de bijwerksnelheid van een bestaande halsband wijzigt, moet de halsband opnieuw
worden gekoppeld. Er verschijnt een waarschuwingsbericht: Door deze wijziging moet de halsband opnieuw
worden gekoppeld. Weet U zeker dat U door wil gaan? Selecteer Doorgaan of Opheffen.

E-halsband

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om Ja of Nee te selecteren. Als u Nee selecteert, zijn
de stimulatie-instellingen niet beschikbaar voor deze halsband of voor honden waaraan deze halsband
is toegewezen.

Koppel halsband...

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts en volg de instructies op het scherm om deze halsband
te koppelen aan uw afstandsbediening. Druk op de aan/uit-knop van de halsband en houd deze ingedrukt
totdat het controlelicht amberkleurig gaat branden om de halsband in de koppel-modus te zetten. Wanneer
het controlelicht van de halsband 5 keer groen knippert, is het koppelen voltooid. Selecteer Klaar om terug te
keren naar het scherm Gegevens halsband.
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Koppel halsband

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om Ja of Nee te selecteren. Als u Ja selecteert, moet
u de Eigenaar ID en de Halsband ID invoeren. Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om een
toetsenpaneel weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om een ID-nummer in te voeren. Als u klaar bent,
selecteert u het keuzevakje. Om de hond van de jager op uw scherm Volgen te zien, moet u de hond toevoegen
aan het scherm Mijn honden en deze halsband toewijzen aan de betreffende hond.
* De Eigenaar ID (maximaal 4 cijfers) en Halsband ID (nummer 1-21) vindt u in het scherm Toercomputer
van de afstandsbediening van de andere jager. Zorg ervoor dat de GPS-codes (nummer 1-5) op het scherm
Toercomputer van beide afstandsbedieningen overeenkomen.
AANWIJZING: Als u uw GPS-code wijzigt om overeen te komen met andere afstandsbedieningen, moet u al uw
eigen halsbanden opnieuw koppelen.

Verw.

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om deze halsband en de gegevens ervan te verwijderen.
Als u klaar bent met het bewerken van de gegevens voor een halsband, drukt u op de pijltoets naar links om terug
te keren naar het scherm Mijn halsbanden.
Druk op de knop Menu en selecteer Basisscherm om het scherm Mijn halsbanden te sluiten.
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Halsb. delen

In het scherm Jagers wordt een lijst weergegeven van jagers die hun afstandsbediening
met u hebben gedeeld, zodat u elkaar op de kaart kunt volgen. U kunt instellingen voor
alle jagers in dit scherm toevoegen, verwijderen en beheren.

JAGERSLIJST

De namen van actieve jagers verschijnen naast de aan hun toegewezen kleur en de
namen van inactieve jagers worden in grijs weergegeven. U kunt maximaal 21 jagers in
de lijst hebben.

VOLGORDE

Met deze optie kunt u de volgorde van de jagers in de jagerslijst wijzigen. Markeer
Volgorde en druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts. Om een jager te
verplaatsen, markeert u de naam van de jager en drukt u op de knop Enter. Een pijl
omhoog en omlaag geeft aan dat de jager is geselecteerd. Gebruik de pijltoets omhoog/omlaag om de jager
omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst. Wanneer de jager op zijn plaats staat, drukt u op de knop Enter en
selecteert u een andere jager waarvan u de volgorde wilt wijzigen.
U kunt op elk gewenst moment op de knop Menu drukken om Klaar of Opheffen te selecteren. Als u op Klaar
drukt, worden de wijzigingen opgeslagen en keert u terug naar het scherm Jagers. Als u op Opheffen drukt, wordt
het menu gesloten en keert u terug naar Volgorde.

JAGER TOEVOEGEN

Selecteer Jager toevoeg. om te beginnen met het kiezen van instellingen voor de nieuwe jager.

Naam jager

Druk op de knop Enter om een toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om de naam van de jager in te
voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Selecteer Volg. om naar het volgende scherm te gaan.
AANWIJZING: Het is niet toegestaan twee keer dezelfde jagersnaam te gebruiken. Als u een naam twee keer
invoert, verschijnt er een waarschuwing waarin u wordt gevraagd een andere naam in te voeren voordat u
verder kunt naar de volgende stap. Druk op OK en voer een nieuwe naam in.

Geef kleur...

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om een selectie kleuren weer te geven. Selecteer een
kleur* en druk op de knop Enter. Deze kleur vertegenwoordigt de jager op alle schermen. Selecteer Volg. om
naar het volgende scherm te gaan.
* Op kleuren die reeds zijn toegewezen staat een pictogram. Beschikbare kleuren hebben geen pictogram. Als
u een kleur kiest die al is toegewezen aan een andere halsband of jager, wordt u in een waarschuwingsbericht
gevraagd om de kleur van de andere halsband of jager te wijzigen voordat u verder kunt gaan.

Eigenaar ID toewijzen

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om een toetsenpaneel weer te geven. Voer de Eigenaar
ID* (maximaal 4 cijfers) in die de jager heeft toegewezen aan zijn/haar afstandsbediening. Als u klaar bent,
selecteert u het keuzevakje. Selecteer Klaar om terug te keren naar het scherm Jagers.
* De Eigenaar ID vindt u in het scherm Toercomputer van de afstandsbediening van de andere
jager. Zorg ervoor dat de GPS-codes (nummer 1-5) op het scherm Toercomputer van beide
afstandsbedieningen overeenkomen.
AANWIJZING: Als u uw GPS-code wijzigt om overeen te komen met andere afstandsbedieningen, moet u al uw
eigen halsbanden opnieuw koppelen.
AANWIJZING: Zorg ervoor dat de bijwerksnelheid voor uw afstandsbediening en de afstandsbediening
van de andere jager is geactiveerd. Navigeer door Instellingen > Algemeen om de bijwerksnelheid van de
afstandsbediening aan te passen.
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Om de gegevens van een jager te bekijken, markeert en selecteert u de naam van de jager in de lijst. Om een
specifiek detail te bewerken, markeert u het veld en drukt u op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts. U kunt
op elk gewenst moment op de pijltoets naar links drukken om terug te keren naar het scherm Jagers.
AANWIJZING: Zorg ervoor dat de bijwerksnelheid voor uw afstandsbediening en de afstandsbediening
van de andere jager is geactiveerd. Navigeer door Instellingen > Algemeen om de bijwerksnelheid van de
afstandsbediening aan te passen.

Wijzig naam...

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om een toetsenbord weer te
geven. Gebruik de pijltoetsen om de naam te bewerken. Als u klaar bent, selecteert u
het keuzevakje.
AANWIJZING: Het is niet toegestaan twee keer dezelfde jagersnaam te gebruiken.
Als u een naam twee keer invoert, verschijnt er een waarschuwing waarin u wordt
gevraagd een andere naam in te voeren voordat u verder kunt naar de volgende
stap. Druk op OK en voer een nieuwe naam in.

Geef kleur...

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om een selectie kleuren weer te
geven. Selecteer een kleur en druk op de knop Enter. Als u een kleur kiest die al is
toegewezen aan een andere halsband of jager, wordt u in een waarschuwingsbericht
gevraagd om de kleur van de andere halsband of jager te wijzigen voordat u verder
kunt gaan.

Onderbreken/Doorgaan

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om Onderbreken of Doorgaan voor de jager te selecteren.
Indien onderbroken, wordt de jager uit de schermen Volgen en Kompas en alle menu-instellingen verwijderd.
De naam van de jager blijft zichtbaar in het scherm Jagers, maar wordt in grijs weergegeven om aan te geven
dat de jager niet actief is.

Broodkruimels

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om Ja of Nee te selecteren. Als u Ja kiest,
ziet u een broodkruimelspoor voor deze jager op het scherm Volgen. Kiest u Nee, dan wordt het
broodkruimelspoor uitgeschakeld.

Eigenaar ID

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om een toetsenpaneel weer te geven. Voer de Eigenaar
ID* (maximaal 4 cijfers) in die de jager heeft toegewezen aan zijn/haar afstandsbediening. Als u klaar bent,
selecteert u het keuzevakje.
* De Eigenaar ID vindt u in het scherm Toercomputer van de afstandsbediening van de andere
jager. Zorg ervoor dat de GPS-codes (nummer 1-5) op het scherm Toercomputer van beide
afstandsbedieningen overeenkomen.
AANWIJZING: Als u uw GPS-code wijzigt om overeen te komen met andere afstandsbedieningen, moet u al uw
eigen halsbanden opnieuw koppelen.

Verw.

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om deze jager en alle gegevens te verwijderen.
Als u klaar bent met het bewerken van de gegevens, drukt u op de pijltoets naar links om terug te keren naar het
scherm Jagers.
Druk op de knop Menu en selecteer Basisscherm om het scherm Jagers te sluiten.
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AANWIJZING: Als u het TEK Serie 2.0 GPS trackingsysteem (TEK-V2L) hebt, moet u de
TEK-2T E-halsbandmodule als accessoire kopen om de trainingsfunctie te gebruiken.
In het scherm Training worden de instellingen voor Stim.knop voor actieve honden
weergegeven en kunt u stimulatie afgeven via de 3 door de gebruiker gedefinieerde
Stim.knoppen. De naam en het intensiteitsniveau voor de huidige hond worden
weergegeven en u kunt het intensiteitsniveau eenvoudig aanpassen met de pijltoetsen
omhoog/omlaag. Gebruik de pijltoetsen naar links/rechts om snel te schakelen tussen
actieven honden. Elke actieve hond wordt weergegeven met zijn unieke halsbandkleur.
Open het scherm Training rechtstreeks vanuit het Basisscherm of druk op de specifieke
schakelknop Volgen/Training/Basisscherm rechts op uw afstandsbediening.

STIM.KNOPPEN

De cirkels links in het scherm komen overeen met de door de gebruiker gedefinieerde
Stim.knoppen 1, 2 en 3 links op uw afstandsbediening. De instellingen voor de Stim.knoppen voor de huidige hond
worden weergegeven.
Om een stimulatie te sturen, drukt u op de Stim.knop (1, 2 of 3) op de afstandsbediening voor het type stimulatie
dat u wilt afgeven. Wanneer de gewenste knop wordt ingedrukt, wordt het bijbehorende pictogram gemarkeerd
om te bevestigen dat het signaal is verstuurd.
Voorbeeld: om Continu (C) af te geven, drukt u op Stim.knop 1. Om Geluidssignaal (G) af te geven, drukt u op Stim.
knop 2. Om Vibratie (V) af te geven, drukt u op Stim.knop 3.
U kunt de instellingen voor de Stim.knop op elk gewenst moment aanpassen in het scherm Mijn honden.

STIMULATIETYPES
C

CONTINU STATISCHE STIMULATIE: u bepaalt zowel wanneer als hoe lang een statische stimulatie wordt
gegeven, deze kan maximaal 10 seconden duren. Na 10 seconden volgt er een time-out van de statische
stimulatie van 5 seconden. Er verschijnt een transmissie-time-outbericht op het scherm. Laat de door de
gebruiker gedefinieerde Stim.knop eerst los en druk hem opnieuw in om weer een statische stimulatie af
te geven.

V

VIBRATIESTIMULATIE: de halsband vibreert wanneer deze door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop
wordt ingedrukt.

G

GELUIDSSTIMULATIE: de halsband laat een snel piepgeluid horen wanneer deze door de gebruiker
gedefinieerde Stim.knop wordt ingedrukt.

K

KORTSTONDIGE STATISCHE STIMULATIE: de E-halsbandmodule geeft gedurende 1/10 van een seconde
statische stimulatie af wanneer deze door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop wordt ingedrukt.

T

TOENEMENDE STATISCHE STIMULATIE: de statische stimulatie wordt verhoogd vanaf het huidige niveau
tot het maximumniveau wanneer deze door de gebruiker gedefinieerde Stim.knop wordt ingedrukt
en vastgehouden.

P1

DOOR DE GEBRUIKER PROGRAMMEERBARE STIMULATIE 1: de E-halsbandmodule geeft statische
stimulatie af volgens de door de gebruiker gedefinieerde instelling.

P2

DOOR DE GEBRUIKER PROGRAMMEERBARE STIMULATIE 2: de E-halsbandmodule geeft statische
stimulatie af volgens de door de gebruiker gedefinieerde instelling.
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Het cijfer dat wordt weergegevenin het midden van het scherm Training is de instelling voor het intensiteitsniveau
voor deze hond. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om het niveau aan te passen van 1-99.*
* Het intensiteitsniveau staat standaard ingesteld op 1. Telkens wanneer u het intensiteitsniveau voor een
hond aanpast, wordt die waarde tussen trainingssessies en oplaadcyclussen in het geheugen opgeslagen. De
instelling voor het Stim.bereik (laag, middel of hoog) kan worden gewijzigd in het scherm Mijn honden. Navigeer
naar Instellingen > Algemeen om de stim.niveaus te wijzigen.

NAAM HOND

De naam van de huidige hond wordt weergegeven onder de instellingen voor Stim.knop en intensiteitsniveau.

HONDENLIJST

De hondenlijst onder in het scherm Training is een lijst van alle actieve honden op de afstandsbediening waardoor
u horizontaal kunt bladeren. Elke unieke kleur van de hond wordt gebruikt om de instellingen voor Stim.knop en
intensiteitsniveau voor de betreffende hond weer te geven. Gebruik de pijltoetsen naar links/rechts om door de
lijst te bladeren.

MENU TRAINING

Druk op de knop Menu tijdens het bekijken van het Basisscherm om het menu Training weer te geven. U kunt het
menu Training op elk gewenst moment sluiten door op de pijltoets naar links te drukken.
Basisscherm: Selecteer Basisscherm om het Basisscherm weer te geven.
Intensiteitsknop: Selecteer Aan om ook het wiel te kunnen gebruiken om een intensiteitsniveau van een hond
op het scherm Training te wijzigen. Selecteer Uit om alleen de pijltoetsen naar links/rechts te gebruiken om het
intensiteitsniveau te wijzigen.
Opheffen: Selecteer Opheffen om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.
Druk op de knop Menu en selecteer Basisscherm om het scherm Training te sluiten.
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Met het scherm Volgen kunt u de locaties van uw hond eenvoudig bekijken en
stimulatie* afgeven om de bewegingen van de hond te controleren. Een kaart toont
alle items die momenteel door uw afstandsbediening worden gevolgd, inclusief uzelf,
uw honden en eventueel gedeelde jagers of gedeelde honden. Onder de kaart toont de
namenlijst alle gevolgde items samen met de statusgegevens.
De door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen zijn tijdens het volgen nog steeds
beschikbaar, zodat u stimulatie kunt afgeven aan uw honden. Als er slechts één hond
actief is, zijn alle 3 door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen beschikbaar. Als er
twee of meer honden actief zijn, is de primaire stimulatie (Stim.knop 1) beschikbaar voor
elke hond.
* Stim.knoppen zijn alleen beschikbaar als u een E-halsband voor een actieve
hond gebruikt. Als u in de modus Alleen volgen bent, zullen de Stim.knoppen
niet verschijnen.

KAART

De kaart dient als een geografische referentie bij het volgen, helpt u bij het navigeren en geeft alle beschikbare
kaartgegevens weer.

GEBRUIKERSLOCATIE

Een zwarte pijl in het midden van de kaart geeft uw GPS-locatie aan. Als u beweegt, blijft de pijl (uw locatie) in het
midden van het scherm, terwijl de kaart rondom u meedraait.

GEVOLGDE ITEMS

Alle door u gevolgde items worden weergegeven met hun eigen unieke symbool (zie “VOLGEN-PICTOGRAMMEN”
op pagina 8). U kunt de kaartinstellingen zodanig aanpassen dat alle, geen of alleen geselecteerde items
worden weergegeven.

HONDEN

Elke gevolgde hond wordt vertegenwoordigd door een pictogram in de kleur die u hebt
geselecteerd voor de betreffende hond (halsbandkleur). Het broodkruimelspoor van
elke hond wordt ook in dezelfde kleur weergegeven.
Wanneer een hond in een alerte status is – aanwijzen, voorstaan of stilstaan – wijzigt
zijn pictogram in het aanwijspictogram Aanwijzen/Voorstaan. Als een hond beweegt,
verschijnt zijn pictogram als een pijl die draait om de richting aan te geven waarin de
hond beweegt. Als de afstandbediening niet kan communiceren met de halsband van
een gevolgde hond, wijzigt het pijlpictogram van de hond in een holle pijl. Het pictogram
wordt niet bijgewerkt totdat de communicatie is hersteld.

JAGERS

Elk jager die de informatie van zijn/haar afstandsbediening deelt, wordt eveneens
vertegenwoordigd door een kleurgecodeerd pictogram en broodkruimelspoor. Als een
jager beweegt, verschijnt het jagerspictogram als een driehoek die draait om de richting aan te geven waarin de
jager beweegt. Als de afstandsbediening niet kan communiceren met de afstandsbediening van een gevolgde
jager, wijzigt het driehoekpictogram van de jager in een holle driehoek. Het pictogram wordt niet bijgewerkt
totdat de communicatie is hersteld.

NOORDPIJL

De noordpijl rechtsboven in de kaart vertegenwoordigt de richting naar het magnetische noorden of het
geografische noorden, op basis van uw huidige instellingen. Als u draait, draait de kaart mee en de noordpijl
wordt bijgewerkt om de nieuwe richting weer te geven.*
* De instelling Noorden boven vergrendelt de rotatie van de kaart en de noordpijl. Om Noorden boven in te
stellen, drukt u op de knop Menu om het menu Volgen weer te geven. Navigeer naar Kaartinstell. > Oriëntatie.
Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om Op Noorden te selecteren.
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De schaalbalk onder de kaart geeft de huidige kaartschaal* aan en waarschuwt u als de kaart is ingesteld op
Automatisch schaal. Het scherm Volgen zal standaard automatisch de beste schaal instellen om alle gevolgde
items op het scherm weer te geven. U kunt de Automatische schaal opheffen door het wiel te gebruiken om in of uit
te zoomen. De schaalbalk wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.
AANWIJZING: U kunt de kaart niet schuiven op het scherm Volgen. De huidige GPS-locatie van de gebruiker blijft
in het midden van de kaart.
* De kaart wordt getoond in de eenheden die u hebt geselecteerd in de installatiewizard. U kunt de eenheden op
elk gewenst moment aanpassen in het scherm Instellingen.

STIMULATIEKNOPPEN

De door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen zijn beschikbaar in het scherm Volgen, zodat u stimulatie
kunt afgeven aan uw honden. Elke knop is voorzien van een kleurcode die overeenkomt met de aan elke hond
toegewezen kleur (halsbandkleur). Wanneer u een Stim.knop indrukt, wordt het bijbehorende pictogram
gemarkeerd om te bevestigen dat het signaal is verstuurd.
Als er slechts één hond actief is, zijn alle 3 door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen beschikbaar voor die
hond. Als er twee of meer honden actief zijn, is de primaire stimulatie (Stim.knop 1) beschikbaar voor elke hond.
Gevolgde items die niet worden ondersteund door de E-halsbandfunctie, worden weergegeven met een streep in
het Stim.knop-pictogram.

NAMENLIJST

De namenlijst geeft gegevens weer over alle items die momenteel worden gevolgd. Drie
honden/jagers zijn tegelijkertijd zichtbaar, zodat de 3 door de gebruiker gedefinieerde
Stim.knoppen kunnen worden gebruikt. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om
snel door de lijst te bladeren als u meer dan 3 items volgt. Jagers worden automatisch
toegevoegd aan het eind van de namenlijst.
Bijvoorbeeld: in deze namenlijst staat Hond 1 in de eerste rij en krijgt Hond 1 een continu
statische stimulatie ingesteld op niveau 1 wanneer Stim.knop 1 wordt ingedrukt; Hond
2 staat in de tweede rij en Hond 2 krijgt een continu statische stimulatie op niveau 1
wanneer Stim.knop 2 wordt ingedrukt; en Hond 3 staat in de derde rij en Hond 3 krijgt
een continu statische stimulatie op niveau 1 wanneer Stim.knop 3 wordt ingedrukt.
Druk op de pijltoets omlaag om de volgende serie van 3 honden/jagers die worden
gevolgd, te zien. Stim.knop 1 stuurt stimulatie naar de vierde hond, die nu in de eerste rij
van de namenlijst staat, enz.

Naam

De Naamkolom geeft de namen weer van de hond en jager, zoals toegewezen in de schermen Mijn honden en
Jagers. Deze kolom toont tevens de batterijsterkte in de GPS-halsband van elke hond.

Afstand

De Afstandkolom toont de afstand* tussen u en de hond of jager.

Snelheid

De Snelheidkolom toont de huidige snelheid* van de hond of jager.

Blaf

De Blafkolom geeft het aantal blaffen per minuut weer van elke hond die u volgt. Blaffen per minuut worden
weergegeven als de Blaf-informatie voor de hond actief is. U kunt deze instelling wijzigen in het scherm
Mijn honden.
AANWIJZING: De opties voor Blaf-informatie zijn een tijdelijke invulling voor toekomstige functies. Deze
functie werkt nog niet op dit moment. Zie “VERBINDEN OP EEN COMPUTER” voor informatie over het
downloaden van toekomstige productupdates.
* Zowel Afstand als Snelheid worden getoond in de eenheden die u hebt geselecteerd in de installatiewizard.
U kunt deze eenheden op elk gewenst moment aanpassen in het scherm Instellingen.
AANWIJZING: U kunt selecteren welke kolommen moeten worden weergegeven (Afstand, Snelheid, Blaf) door
op de knop Menu te drukken om het menu Volgen de openen. Markeer en selecteer Scherm info om de opties te
bekijken. In het getoonde voorbeeld wordt alleen de Afstandkolom weergegeven.
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Druk op de knop Menu tijdens het bekijken van het scherm Volgen om het menu Volgen
weer te geven. U kunt het menu Volgen op elk gewenst moment sluiten door op de
pijltoets naar links te drukken.
Basisscherm: Selecteer Basisscherm om het Basisscherm weer te geven.
Stop navigatie: Selecteer Stop navigatie om te stoppen met navigeren naar een route
en om de route-inhoud uit het scherm Volgen te wissen (alleen zichtbaar wanneer
een route actief is).
Ga naar...: Geeft een extra menu weer om een route naar een gevolgd item of Routepunt
te maken.
Honden: Selecteer om een route naar een gevolgde hond te maken.
Jagers: Selecteer om een route naar een gevolgde jager te maken.
Routepunten: Selecteer om een route naar een opgeslagen Routepunt te maken.
Opheffen: Selecteer om het menu Ga naar te verlaten zonder actie te ondernemen.
Bekijk hond...: Selecteer Bekijk hond om een lijst van gevolgde honden weer te geven. Selecteer een hond om zijn
locatie op de kaart te bekijken. Deze optie is nuttig wanneer een hond ver weg is en de Automatische schaal geen
gegevens geeft over het gebied waarin de hond zich bevindt.
Bekijk jager...: Selecteer Bekijk jager om een lijst van gevolgde jagers weer te geven. Selecteer een jager om zijn/
haar locatie op de kaart te bekijken. Deze optie is nuttig wanneer een jager ver weg is en de Automatische schaal
geen gegevens geeft over het gebied waarin de jager zich bevindt.
Kaartinstellingen: Geeft een extra menu weer voor het kiezen van kaartinstellingen.
Oriëntatie: Selecteer Oriëntatie om de manier waarop de kaart is georiënteerd, te beheren. Opties zijn
Op Noorden en Op Koers.
Toon kaart: Selecteer Nee om de kaart uit te schakelen op het scherm Volgen. Gevolgde items worden wel nog
getoond in relatie tot uw locatie. Selecteer Ja om de kaart te bekijken.
Herstel standaard: Selecteer Herstel standaard om de opties voor kaartinstellingen terug te zetten naar de
standaardinstellingen.
Opheffen: Selecteer Opheffen om het menu Kaartinstellingen te verlaten zonder actie te ondernemen.
Scherm info...: Selecteer Scherm info om de opties voor de kolommen in de namenlijst te bekijken.
Toon snelheid: Selecteer Ja om de snelheid van de hond of jager die wordt gevolgd, weer te geven.
Toon afstand: Selecteer Ja om de afstand tussen de gebruiker en de hond of jager die wordt gevolgd,
weer te geven.
Toon blaf: Selecteer Ja om het aantal blaffen per minuut weer te geven voor elke hond waarvan de blafinformatie is geactiveerd.
AANWIJZING: De opties voor Blaf-informatie zijn een tijdelijke invulling voor toekomstige functies. Deze
functie werkt nog niet op dit moment. Zie “VERBINDEN OP EEN COMPUTER” voor informatie over het
downloaden van toekomstige productupdates.
Broodkruimels...: Geeft een extra menu weer voor het kiezen van broodkruimelopties.
Toon: Selecteer voor Alle, Niets of Geselecteerde broodkruimels weer te geven.
Toon eigenaar: Selecteer Ja om uw broodkruimelspoor te tonen.
Honden: Selecteer om broodkruimelsporen van specifieke honden te tonen.
Jagers: Selecteer om broodkruimelsporen van specifieke jagers te tonen.
Wissen: Selecteer om alle broodkruimels uit het scherm te wissen.
AANWIJZING: Het wissen van broodkruimels op de kaart is handig wanneer de broodkruimelsporen van alle
gevolgde items de kaart blokkeren of wanneer de broodkruimelinformatie niet meer van betekenis is.
Opheffen: Selecteer Opheffen om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.
Druk op de knop Menu en selecteer Basisscherm om het scherm Volgen te sluiten.
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MENU TRACKING

Het scherm Kaart geeft de kaartgegevens die op de afstandsbediening zijn geladen
weer in volledig scherm. Een zwarte pijl-pictogram geeft uw huidige GPS-locatie aan en
meer GPS-informatie vindt u onder in de kaart. Met de menu-opties kunt u de kaart en
zichtbare GPS-informatie (Info Velden) aanpassen.
Gebruik het wiel om op de kaart in en uit te zoomen. Stim.knoppen kunnen niet worden
gebruikt als u in het scherm Kaart bent en tracking-informatie van honden is niet
beschikbaar. Druk op de schakelknop Volgen/Training/Basisscherm rechts op de
afstandsbediening om snel te schakelen tussen het scherm Volgen of het scherm
Training (het laatst bekeken scherm wordt weergegeven).

KAARTGEGEVENS

Uw afstandsbediening is voorgeladen met een wereldbasiskaart en een
topografische kaart van uw gebied in een schaal van 1:120.000. Deze basiskaart kan
niet worden verwijderd. Updates zijn in de toekomst beschikbaar en kunnen worden gedownload vanaf de
Companion‑toepassing.

NOORDPIJL

De noordpijl rechtsboven in de kaart vertegenwoordigt de richting naar het magnetische noorden of het
geografische noorden, op basis van uw huidige instellingen. Als u draait, draait de kaart mee en de noordpijl
wordt bijgewerkt om de nieuwe richting weer te geven.*
* De instelling Noorden boven vergrendelt de rotatie van de kaart en de noordpijl. Om Noorden boven in te
stellen, drukt u op de knop Menu om het Kaartmenu weer te geven. Navigeer naar Instellen > Oriëntatie. Druk
op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om Op Noorden te selecteren.

SCHAALBALK

De schaalbalk onder de kaart geeft de huidige kaartschaal* aan. Gebruik het wiel om in of uit te zoomen. De
schaalbalk wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.
* De kaart wordt getoond in de eenheden die u hebt geselecteerd in de installatiewizard. U kunt de eenheden op
elk gewenst moment aanpassen in het scherm Instellingen.

UW BROODKRUIMELS

Wanneer uw afstandsbediening een GPS-vergrendeling heeft, verschijnt er een zwarte
pijl-pictogram met een zwarte broodkruimel om het door u gevolgde spoor aan te
geven. Uw broodkruimelspoor verschijnt boven op alle andere gegevens.
In dit voorbeeld is de gevolgde route geel. Het deel van de route dat al is afgelegd, is niet
zichtbaar omdat de zwarte broodkruimel er bovenop wordt weergegeven.

INFO VELDEN

De Info Velden onder in het scherm Kaart geven GPS-informatie weer. Ze kunnen
worden aangepast in het Kaartmenu.

MODUS KAART SCHUIVEN

Druk op een van de vier pijltoetsen in het scherm Kaart om de modus Kaart schuiven te
openen. Er verschijnt een locatiecursor. Beweeg de cursor met behulp van de pijltoetsen
omhoog, omlaag, naar rechts of naar links in het scherm Kaart. Om te schuiven, beweegt u de cursor naar de
rand van de kaart. De kaart verandert in die richting om u meer te laten zien. Om sneller te schuiven, houdt u de
pijltoets langer dan twee seconden ingedrukt. Zo kunt u snel een grotere afstand op de kaart afleggen.
Terwijl u schuift, verschijnt de informatie van de cursorlocatie en deze wordt ververst aan de onderkant van het
scherm Kaart. Om informatie over een bepaald gebied op de kaart te bekijken, kunt u de cursor erover bewegen.
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Druk op de knop Enter terwijl u over een voorwerp beweegt om informatie over het betreffende voorwerp weer
te geven. Als er meerdere voorwerpen onder de cursor staan wanneer u op de knop Enter drukt, verschijnt
een lijst van alle beschikbare voorwerpen. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag of het wiel om door de lijst
te bladeren. Druk op de knop Enter om het voorwerp te kiezen waar u meer over wilt weten. Elk scherm met
informatie over voorwerpen heeft drie opties:
Mark: Slaat het voorwerp als als een Routepunt en geeft het scherm Routepuntgegevens weer.
Bekijk: Centreert de kaart op het voorwerp.
Ga naar: Maakt een route van uw vanaf de huidige GPS-locatie van uw afstandsbediening naar het
geselecteerde voorwerp. De Info Velden wijzigt in standaardinstellingen voor routenavigatie.

MODUS SCHUIVEN SLUITEN

Druk op de knop Menu en selecteer Stop Schuiven om de modus Schuiven te sluiten. De kaart keert terug naar de
GPS-locatie van de afstandsbediening.

KAARTMENU

Druk op de knop Menu tijdens het bekijken van het scherm Kaart om het Kaartmenu
weer te geven. U kunt het Kaartmenu op elk gewenst moment sluiten door op de
pijltoets naar links te drukken.
Basisscherm: Selecteer Basisscherm om het Basisscherm weer te geven.
Stop navigatie: Selecteer Stop navigatie om te stoppen met navigeren naar een route en
om de route-inhoud uit het scherm Kaart te wissen (alleen zichtbaar wanneer een route
actief is).
Stop Schuiven: Selecteer Stop Schuiven om het schuiven van de kaart te stoppen en de
kaart opnieuw te centreren op uw huidige GPS-locatie (alleen zichtbaar wanneer u in de
modus Schuiven bent).
Ga naar...: Selecteer Ga naar om een route vanaf uw huidige locatie naar een
opgeslagen Routepunt te maken.
Routepunten: Selecteer om een lijst met opgeslagen locaties weer te geven.
Opheffen: Selecteer om het menu Ga naar te verlaten zonder actie te ondernemen.
Instellingen...: Geeft een extra menu weer voor het kiezen van kaartinstellingen.
Oriëntatie: Selecteer Oriëntatie om de manier waarop de kaart is georiënteerd, te
beheren. Opties zijn Op Noorden en Op Koers.
Toon kaart: Selecteer Nee om de kaart uit te schakelen op het scherm Volgen.
Routepunten en routes worden wel nog getoond. Selecteer Ja om de kaart te bekijken.
Herstel standaard: Selecteer Herstel standaard om de instellingsopties terug te
zetten naar de standaardinstellingen.
Opheffen: Selecteer Opheffen om het menu Instellingen te verlaten zonder actie
te ondernemen.
Info Velden...: Geeft een extra menu weer voor het kiezen van veldinstellingen.
Verstop Info Velden: Selecteer Verstop Info Velden om de Info Velden uit het scherm
Kaart te verwijderen (alleen zichtbaar wanneer Info Velden wordt getoond).
Toon Info Velden: Selecteer Toon Info Velden om Info Velden op het scherm Kaart
weer te geven (alleen zichtbaar wanneer Info Velden verstopt is).
Rangschik Info Velden: Selecteer Schikken Info Velden om uit de mogelijke layoutopties voor Info Velden te kiezen.
Opties voor het rangschikken van Info Velden:
• 1 breed, 2 smalle
• 4 smalle
• 2 breede
• 2 smalle
• 1 breed
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Wijzig Info Velden: Selecteer Wijzig Info Velden om andere tracking-informatie weer
te geven. Gebruik op het scherm Kaart de pijltoetsen om het Info Veld te markeren
dat u wilt wijzigen. Druk op de knop Enter. Er verschijnt een menu met alle mogelijke
Info Velden. Selecteer een nieuw Info Veld uit de lijst en druk op de knop Enter.
Standaard rangschikking Info Velden:
Wanneer de afstandsbediening geen route volgt (van linksboven naar rechtsonder):
• 1 breed, 2 smalle – Coördinaten, Snelheid, Richting
• 4 smalle – Tocht afstand, Hoogte, Snelheid, Richting
• 2 breede – Coördinaten, Tocht afstand
• 2 smalle – Snelheid, Richting
• 1 breede – Coördinaten
Wanneer de afstandsbediening een route volgt (van linksboven naar rechtsonder):
• 1 breed, 2 smalle – Doel, Tijd tot doel, Afstand tot doel
• 4 smalle – Tocht afstand, Snelheid, Tijd tot doel, Afstand tot doel
• 2 breede – Doel, Afstand tot doel
• 2 smalle – Tijd tot doel, Afstand tot doel
• 1 breede – Doel
Druk op de knop Menu om Wijzig Info Velden te sluiten. Selecteer Klaar om uw wijzigingen op te slaan en terug
te keren naar het scherm Kart. Selecteer Opheffen om het menu te sluiten en door te gaan met het wijzigen van
Info Velden.
Herstel standaard: Selecteer Herstel standaard om Info Velden terug te zetten naar de standaardinstellingen.
Opheffen: Selecteer Opheffen om het menu Info Velden te verlaten zonder actie te ondernemen.
Broodkruimels...: Geeft een extra menu weer voor het kiezen van broodkruimelopties.
Toon eigenaar: Selecteer Ja om uw broodkruimelspoor te tonen.
Wis eigenaar: Selecteer om uw broodkruimels uit de kaart te wissen.
AANWIJZING: Het wissen van broodkruimels op de kaart is handig wanneer het broodkruimelspoor van alle
gevolgde items de kaart blokkeert of wanneer de broodkruimelinformatie niet meer van betekenis is.
Markeer Routepunt: Geeft een extra menu weer om Routepunten of Dagboeknotities te maken.
Huidige locatie: Selecteer om uw locatie te markeren als een Routepunt.
Actieve hond: Selecteer om de locatie van een gevolgde hond te markeren als een Routepunt.
Actieve jager: Selecteer om de locatie van een gevolgde jager te markeren als een Routepunt.
Maak dagboeknotitie: Selecteer om een notitie over uw locatie te maken in het huidige dagboek. Gebruik
de pijltoetsen om een notitie in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Er verschijnt een
dagboekpictogram op de kaart op de betreffende locatie. Bekijk de notitie en andere gegevens over de
trackingsessie in het scherm Dagboeken.
Opheffen: Selecteer Opheffen om het menu Markeer Routepunt te verlaten zonder actie te ondernemen.
Wanneer u een nieuw Routepunt maakt, zal het scherm Routepuntgegevens worden geopend. Druk op de knop
Menu en selecteer Sluit Routepunt om het scherm Routepuntgegevens te sluiten. Alle informatie over het
Routepunt wordt opgeslagen.
Opheffen: Selecteer Opheffen om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.
Druk op de knop Menu en selecteer Basisscherm om het scherm Volgen te sluiten.

Wanneer de Stem-functie is geactiveerd, worden er geluidssignalen afgegeven aan
alle actieve gevolgde items en worden hoorbare status-updates gerapporteerd over
geselecteerde gevolgde items. Updates worden gegeven in de volgorde waarin de
gevolgde items verschijnen in de namenlijst op het scherm Volgen en bevatten alle
informatie die wordt weergegeven op het scherm Volgen.
Voorbeeld: Hond 1 beweegt 210 meter vóór u met een snelheid van 22,5 km per uur.
Hond 2 bevindt zich 40 meter links van u en beweegt met 6,5 km per uur. Hond 3 staat
57 meter achter u voor.

NAMEN

De Stem-functie gebruikt de namen van de hond en de jager die u hebt ingevoerd of de
standaard hondnaam als u die niet hebt gewijzigd.

ALARMEN

De Stem-functie rapporteert de volgende alarmen:
• “...wijst aan”
• “...staat voor”
• “...verlaat de Geo-Omheining-gebied”
• “...communicatie niet meer...”

STATUS

De Stem-functie rapporteert de volgende statussen:
• Richting van de afstandsbediening (voor U, achter U, links van U, rechts van U)
• Afstand van de afstandsbediening (miljen/yards of kilometers/meters)*
• Snelheid (MPH of KM/H)*
• Blaffen per minuut (als de Blaf-informatie voor de hond actief is)
AANWIJZING: De opties voor Blaf-informatie zijn een tijdelijke invulling voor toekomstige functies. Deze functie
werkt nog niet op dit moment. Zie “VERBINDEN OP EEN COMPUTER” voor informatie over het downloaden van
toekomstige productupdates.
* Afstand en Snelheid worden getoond in de eenheden die u hebt geselecteerd in de installatiewizard. U kunt de
eenheden op elk gewenst moment aanpassen in het scherm Instellingen.

BIJWERKSNELHEID

U kunt kiezen hoe vaak de Stem-functie waarschuwingen doorgeeft voor elk gevolgd item. Om de bijwerksnelheid
voor een hond of jager te wijzigen, markeert u de naam en drukt u op de knop Enter. Gebruik de pijltoetsen
omhoog/omlaag om Uit, 1 min, 2 min of 5 min te selecteren.
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Het kompas ziet er precies hetzelfde uit en werkt op dezelfde manier als een traditioneel
naaldkompas. Als de afstandsbediening draait, draaien de hoofdletters van het kompas
mee en blijft de oriëntatie naar het noorden behouden. Richtingspijlen naar gevolgde
items worden getoond. Gebruik de pijltoetsen naar links/rechts om door de lijst van
gevolgde items te bladeren. Er worden maximaal drie items tegelijkertijd getoond. Het
scherm Kompas wordt in twee modi gebruikt:
Algemene tracking (wanneer er geen route actief is):
• Het kompas draait om de richting aan te geven die u volgt.
• De gebruiker krijgt geen koerspijl te zien, omdat er geen bestemming is opgegeven.
• Koerspijlen voor honden en jagers die worden gevolgd, verschijnen op het kompas. De
afstand en koers van elk gevolgd item vanaf uw locatie worden weergegeven.
• Als u een E-halsband gebruikt voor een actieve hond, zijn de Stim.knoppen
beschikbaar voor elke hond. Als er slechts één hond actief is, zijn alle drie door de gebruiker gedefinieerde
Stim.knoppen beschikbaar. Als er twee of meer honden actief zijn, is de primaire stimulatie (Stim.knop 1)
beschikbaar voor elke hond.
• De Info Velden zijn Snelheid en Richting.
Routenavigatie (wanneer er een route actief is):
• Het kompas draait om de richting aan te geven die u volgt.
• Een koerspijl, getoond als een omtrek, wijst in de richting van het bestemmingsroutepunt.
• Koerspijlen voor honden en jagers die worden gevolgd, verschijnen op het kompas. De afstand en koers van elk
gevolgd item vanaf uw locatie worden weergegeven.
• Als u een E-halsband gebruikt voor een actieve hond, zijn de Stim.knoppen beschikbaar voor elke hond. Als er
slechts één hond actief is, zijn alle drie door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen beschikbaar. Als er twee
of meer honden actief zijn, is de primaire stimulatie (Stim.knop 1) beschikbaar voor elke hond.
• De naam van het bestemmingsroutepunt verschijnt boven de Info Velden.
• De Info Velden zijn Afstand naar doel en Tocht afstand.

KOERSPIJLEN

Omtrekpijl
Een omtrekpijl vertegenwoordigt de richting van het bestemmingsroutepunt in relatie tot de huidige locatie van
de afstandsbediening. De omtrekpijl draait met het kompas als u de afstandsbediening draait (alleen zichtbaar in
de modus Routenavigatie).
Gekleurde pijl
Andere koerspijlen vertegenwoordigen de richting naar maximaal drie gevolgde items. Elke pijl heeft een
kleurcode die overeenkomt met de aan het gevolgde item toegewezen kleur.

GEVOLGDE ITEMS

Onder het kompas worden de gegevens over maximaal drie gevolgde items tegelijkertijd weergegeven. De naam
en toegewezen kleur van elk item en de afstand en koers naar het betreffende item worden getoond. De afstandsen koerswaarden worden in real time bijgewerkt terwijl het gevolgde item beweegt. Gebruik de pijltoetsen naar
links/rechts om door alle gevolgde items te bladeren.

STIMULATIEKNOPPEN

AANWIJZING: Stim.knoppen zijn alleen beschikbaar als u een E-halsband voor een actieve hond gebruikt. Als u in
de modus Alleen volgen bent, zullen de Stim.knoppen niet verschijnen.
De door de gebruiker gedefinieerde Stim.knoppen zijn beschikbaar op het scherm Kompas, zodat u stimulatie
kunt afgeven aan uw honden. Elke knop heeft een kleurcode die overeenkomt met de kleur (halsbandkleur)
die aan elke hond is toegewezen. Wanneer u op een Stim.knop drukt, wordt het bijbehorende pictogram
gemarkeerd om te bevestigen dat het signaal is verstuurd. Gevolgde items die niet worden ondersteund door de
E-halsbandfunctie, worden weergegeven met een streep in het Stim.knop-pictogram.
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De Info Velden onder in het scherm Kompas geven informatie over het spoor of de route weer. U kunt via het menu
Kompas kiezen welke tracking-informatie in elk veld wordt weergegeven.

MENU KOMPAS

Druk op de knop Menu tijdens het bekijken van het scherm Kompas om het Kompasmenu
weer te geven. U kunt het Kompasmenu op elk gewenst moment sluiten door op de
pijltoets naar links te drukken.
Basisscherm: Selecteer Basisscherm om het Basisscherm weer te geven.
Stop navigatie: Selecteer Stop navigatie om te stoppen met navigeren naar een route
en om de route-inhoud uit het scherm Kompas te wissen (alleen zichtbaar wanneer een
route actief is).
Kalibreren...: Selecteer Kalibreren en volg de instructies op het scherm om het kompas
van de afstandsbediening te kalibreren. Druk op de knop Menu en vervolgens op OK om
het kalibreren op te heffen.
AANWIJZING: U moet het kompas kalibreren voordat u de afstandsbediening in het veld
gaat gebruiken.
Ga naar...: Geeft een extra menu weer om een route naar een gevolgd item of Routepunt te maken.
Honden: Selecteer om een route naar een gevolgde hond te maken.
Jagers: Selecteer om een route naar een gevolgde jager te maken.
Routepunten: Selecteer om een route naar een opgeslagen Routepunt te maken.
Opheffen: Selecteer om het menu Ga naar te verlaten zonder actie te ondernemen.
Voertuigmodus: Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om Ja of Nee te selecteren. Als u het kompas
in een voertuig gebruikt, kan het metaal in uw voertuig ervoor zorgen dat het magnetische kompas van de
afstandsbediening snel en onnauwkeurig van richting verandert. In de Voertuigmodus zal de afstandsbediening
de richting alleen bijwerken op basis van GPS-beweging.
Info Velden...: Geeft een extra menu weer voor het kiezen van veldinstellingen.
Wijzig Info Velden: Selecteer Wijzig Info Velden om andere tracking-informatie weer te geven. Gebruik op
het scherm Kompas de pijltoetsen om het Info Veld te markeren dat u wilt wijzigen. Druk op de knop Enter. Er
verschijnt een menu met alle mogelijke Info Velden (zie pagina 36). Selecteer een nieuw Info Veld uit de lijst
en druk op de knop Enter.
Druk op de knop Menu om Wijzig Info Velden te sluiten. Selecteer Klaar om uw wijzigingen op te slaan en terug
te keren naar het scherm Kompas. Selecteer Opheffen om het menu te sluiten en door te gaan met het wijzigen
van Info Velden.
Herstel standaard: Selecteer Herstel standaard om Info Velden terug te zetten naar
de standaardinstellingen.
Opheffen: Selecteer Opheffen om het menu Info Velden te verlaten zonder actie te ondernemen.
Opheffen: Selecteer Opheffen om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.
Druk op de knop Menu en selecteer Basisscherm om het scherm Kompas te sluiten.
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Pas uw afstandsbediening aan in het scherm Instellingen. Elk veld in de lijst in het scherm Instellingen wordt
geopend om een menu met specifieke opties weer te geven.

STANDAARDOPTIES INSTELLINGEN

Elke instellingenmenu bevat twee standaardopties:
Herstel standaard: Markeer standaard en druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om de
betreffende instelling terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. U wordt gevraagd om te bevestigen dat u de
standaardwaarden wilt herstellen.
Opheffen: Markeer Opheffen en druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om het betreffende scherm
Instellingen te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan. U keert terug naar het hoofdscherm Instellingen.

TAAL

Markeer Taal en druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om de taal te kiezen die u wilt gebruiken in de
afstandsbediening. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om uw keuze te selecteren en druk op de knop Enter.
Beschikbare talen:
• English (instellingen)
• Français
• Español

• Deutsch
• Italiano
• Nederlands

• Dansk
• Suomi
• Svenska

ALGEMEEN

• Norsk
• Pycckий

Markeer en druk op de knop Enter om de standaardinstellingen voor uw
afstandsbediening aan te passen.
GPS: Bedieningselement om de GPS-functie in of uit te schakelen.
Ingeschakeld: GPS ontvangt satellieten en werkt de kaart elke seconde
bij (standaard).
Uitgeschakeld: GPS is niet actief, maar alle andere functies van de
afstandsbediening zijn beschikbaar. Selecteer Uitgeschakeld om de batterij te sparen
als u binnen bent.
Demo: De afstandsbediening speelt een specifiek scenario af alsof de gebruiker
betrokken is bij een jacht. De afstandsbediening werkt alsof de gebruiker in het
veld is en geeft toegang tot alle andere functies van de afstandsbediening terwijl
de GPS-informatie voor de gebruiker en alle gevolgde items uit een demo-bestand
komen. Wanneer GPS is ingesteld op Demo, werken alle andere GPS-functies alsof
een 3D-satellietvergrendeling tot stand is gebracht.
AANWIJZING: Als GPS is ingesteld op Uitgeschakeld of Demo wanneer de afstandsbediening uit staat, wordt
GPS teruggezet naar Ingeschakeld wanneer de afstandsbediening weer wordt aangezet.
Alleen volgen: Kies om alle stimulatiefuncties in of uit te schakelen. Selecteer Ja om de TEK Serie 2.0 een Alleen
volgen-systeem te maken. Selecteer Nee om een E-halsband te gebruiken met uw systeem.
Standaard TEK-V2L: Ja
Standaard TEK-V2LT: Nee
Stim.niveaus: Kies het aantal verhogingen voor het Stim.niveau. Selecteer vanaf 20 (standaard) tot en met 99.
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COMMUNICATIE

Markeer en druk op de knop Enter om de instellingen voor GPS-communicatie voor uw afstandsbediening aan
te passen.
Eigenaar ID: De Eigenaar ID wordt gebruikt om uw afstandsbediening te delen met een andere jager. Gebruik de
pijltoetsen of het wiel om een nieuwe Eigenaar ID in te voeren (maximaal 4 cijfers). Als u klaar bent, selecteert u
het keuzevakje.
AANWIJZING: Als u uw Eigenaar ID wijzigt, moeten alle halsbanden opnieuw worden gekoppeld.
GPS ID: Uw TEK Serie 2.0 systeem gebruikt een GPS ID-code (nummer 1-5) die in de fabriek is ingesteld. Als u
buiten storing hebt, kunt u de GPS ID-code wijzigen. Gebruik de pijltoetsen of het wiel om een nieuwe GPS ID-code
in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.
AANWIJZING: Als u uw GPS ID wijzigt, moeten alle halsbanden opnieuw worden gekoppeld.

EENHEDEN

Markeer en druk op de knop Enter om de door u gewenste maateenheden voor het weergeven van gegevens te
selecteren.
Coördinaten: Kies de gewenste eenheden voor de coördinaten. Selecteer:
• Graden
• Graden, minuten (standaard)
• Grd, min, sec
• UTM/UPS (Universal Transverse Mercator/Universal Polar Stereographic)
• USNG/MGRS (United States National Grid/Military Grid Reference System)
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Stim.knoppen...: Stel de standaard configuratie voor Stim.knop in wanneer een nieuwe hond wordt toegevoegd.
Zie “TRAINING” op pagina 29 voor een gedetailleerde lijst van stimulatie-opties voor elk veld.
Standaard: Knop 1: (C) Continu / Knop 2: (K) Kortstondig / Knop 3: (G) Geluidssignaal
Alarm: Kies hoe u wilt worden gewaarschuwd voor een alarm. Selecteer uit Vibratie, Tone, Beide (standaard)
of Niets.
Gebruikersnaam: Voer een naam in voor uw afstandsbediening. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.
U moet uw afstandsbediening een naam geven voordat u kunt delen met een andere jager.
Bijwerksnelheid afstandsbediening: Kies hoe vaak uw afstandsbediening updates naar een jager verzendt
met wie u uw informatie hebt gedeeld. Selecteer Uit (standaard), 30 sec, 1 min, 2 min of 5 min. Als u uw
afstandsbediening niet deelt met een andere jager, stel de bijwerksnelheid van de afstandsbediening dan in op uit
om de batterij te sparen.

• Nahrwan Masirah
• Guam 1963
• Adindan
• Nahrwan UArabEm
• GUX 1 Astro
• Afgooye
• Namibia
• Hjorsey 1955
• AIN EL ABD ‘70
• Naparima BWI
• Hong Kong 1963
• Anna 1 Ast ‘65
• Nhrwn Saudia Ar
• Hu-Tzu-Shan
• ARC 1950
• Obsrvtorio ‘66
• Indian Bngldsh
• ARC 1960
• Old Egyptian
• Indian Napal
• Ascnsn Isld ‘58
• Old Hawaiian
• Indian Pakistn
• Astro B4 Sorol
• Oman
• Indian Thailand
• Astro Bcn “E”
• Old Srvy GB
• Indonesia ‘74
• Astro Pos 71/4
• Pico De Las Nv
• Ireland 1965
• Astro Stn ‘52
• Ptcairn ‘67
• ISTS 073 Astro
• Australia ‘66
• Potsdam
• Johnston Isld
• Australia ‘84
• Prov S Am ‘56
• Kandawala
• Austria
• Prov S Chln ‘63
• Kerguelen Isld
• Bellevue (IGN)
• Puerto Rico
• Kertau 1948
• Bermuda 1957
• Qatar National
• L.C. 5 Astro
• Bogota Observ
• Qornoq
• Liberia 1964
• Campo Inchspe
• Reunion
• Luzon Philipp
• Canton Isld ‘66
• Rome 1940
• Luzon Mindanao
• Cape
• RT 90 Sweden
• Mahe 1971
• Cape Canaveral
• Santo (DOS)
• Marco Astro
• Carthage
• Sao Braz
• Massawa
• CH-1903
• Sapper Hill ‘43
• Merchich
• Chatham 1971
• Schwarzeck
• Midway Ast ‘61
• Chua Astro
• Sth Amrcn ‘69
• Minna
• Corrego Alegr
• South Asia
• NAD27 Alaska
• Croatia
• SE Base
• NAD27 Bahamas
• Djakarta
• SW Base
• NAD27 Canada
• DOS 1968
• Timbalai 1948
• NAD27 Canal Zn
• Easter Isld ‘67
• Tokyo
• NAD27 Caribbn
• Egypt
• Tristan Ast ‘68
• NAD27 Cntrl Am
• Estonia
• Viti Levu 1916
• NAD27 CONUS
• European 1950
• Wake-Eniwetok
• NAD27 Cuba
• European 1979
• WGS 72
• NAD27 Grnlnd
• Finland Hayfrd
• WGS 84 (standaard)*
• NAD27 Mexico
• Gandajika Base
• Zanderij
• NAD27 San Sal
• GDA94
• NAD83
• Geod Datum ‘49
*Aanbevolen omdat het een globaal referentiesysteem is.
Afstand: Kies de gewenste eenheden voor de afstand. Selecteer Miljen/Yards (standaard) of Kilometers/Meters.
Snelheid: Kies de gewenste eenheden voor de snelheid. Selecteer MPH (standaard) of KM/H.
Koers: Kies de gewenste eenheden voor de koers. Selecteer Geografisch noorden (standaard) of
Magnetisch noorden.
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Datum: Kies de gewenste datum. Selecteer:

Markeer en druk op de knop Enter om de door u gewenste tijdsinstellingen te selecteren.
Tijdsformaat: Kies Lokaal 12 uur (standaard) of Lokaal 24 uur.
Auto tijdzone: Bedieningselement voor de instellingen van de Auto tijdzone. Selecteer:
Ingeschakeld: Hiermee kan de afstandsbediening de tijdzone automatisch bijwerken
op basis van de GPS-locatie en de internationale tijdzonetabel (standaard).
Uitgeschakeld: Hiermee kan de tijdzone handmatig worden ingesteld.
AANWIJZING: Als u de tijdzone handmatig instelt, zal de afstandsbediening niet
automatisch worden bijgewerkt als u grenzen van tijdzones passeert.
Tijdzone: Als auto tijdzone is uitgeschakeld, kunt u de tijdzone handmatig
instellen. Selecteer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eastern (UTC-5) (standaard)
Central (UTC -6)
Mountain (UTC -7)
Pacific (UTC -8)
Alaska (UTC -9)
Hawaii (UTC -10)
Samoa (UTC -11)
Datumgrens (UTC -12)
Fiji (UTC +12)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

C Pacific (UTC +11)
W Pacific (UTC +10)
Japan (UTC +9)
China (UTC +8)
Bangkok (UTC +7)
Centraal-Azië (UTC +6)
West-Azië (UTC +5)
Arabisch (UTC +4)
Russisch (UTC +3)

•
•
•
•
•
•
•

O.-Europa (UTC +2)
W.-Europa (UTC +1)
UTC
Azoren (UTC -1)
Midden-Atlantische Oceaan (UTC -2)
O.-Zuid-Amerika (UTC -3)
Atlantische Oceaan (UTC -4)

Zomertijd: Bedieningselement voor de instellingen van de zomertijd. Selecteer:
Ingeschakeld: Hiermee kan de afstandsbediening automatisch worden bijgewerkt met de zomer-/wintertijd.
Als u in de VS, Canada of Europa bent, kies dan Ingeschakeld om er zeker van te zijn dat de tijd op uw
afstandsbediening correct is.
Uitgeschakeld: Dan moet u de tijdzone handmatig aanpassen als u in een gebied bent waar de zomer-/
wintertijd geldt (standaard). Selecteer Uitgeschakeld als u buiten de Verenigde Staten, Canada of
Europa bent.

GELUIDEN

Markeer en druk op de knop Enter om de geluidsinstellingen voor de afstandsbediening
aan te passen.
Volume: Markeer en selecteer het keuzevakje Stil of gebruiker de pijltoetsen naar
rechts/links om het volumeniveau aan te passen van 0-100%. Als u het volumeniveau
instelt op 0%, wordt Stil automatisch aangezet.
Standaard: 100%
Toetsdruk: Kies of u een klikgeluid wilt horen als een knop van de afstandsbediening
wordt ingedrukt. Selecteer Uit (standaard) of Aan.
In-/uitschakelen: Kies het geluid dat moet worden gemaakt als de afstandsbediening
wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.
• Lange Rinkel
• Toon
• Uit (standaard)
• Lange toon
• Alarm
• Piep
• Lange piep
• Rinkelen
Voorstaan/Aanwijzen-alarm: Kies het geluid dat wordt gemaakt wanneer de hond aanwijzen of voorstaat.
• Lange Rinkel
• Toon
• Uit
• Lange toon
• Piep (standaard) • Alarm
• Lange piep
• Rinkelen
AANWIJZING: De actie-instellingen in het scherm Gegevens hond moeten zijn ingeschakeld.
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TIJD

• Lange Rinkel
• Toon
• Uit
• Lange toon
• Alarm
• Piep
• Lange piep
• Rinkelen
(standaard)
AANWIJZING: Een Geo-Omheining moet actief zijn om een Geo-Omheining-alarm te kunnen ontvangen.
Verloren jager alarm: Kies het geluid dat moet worden gemaakt wanneer de GPS-communicatie tussen de
afstandsbediening en gevolgde jager verloren is gegaan.
• Lange Rinkel
• Toon
(standaard)
• Lange toon
• Alarm
• Lange piep
Kritiek alarm : Kies het geluid dat moet worden gemaakt wanneer de batterij van de afstandsbediening bijna
leeg is.
• Uit
• Piep
• Rinkelen

• Uit
• Piep
• Rinkelen

• Toon
• Alarm
(standaard)
• Lange piep

• Lange Rinkel
• Lange toon

WEERGAVE

Markeer en druk op de knop Enter om de instellingen voor de schermweergave van de
afstandsbediening te kiezen.
Kleur: Het standaardkleurenschema is Licht.
Helderheid: Selecteer de intensiteit van de achtergrondverlichting van Uit tot 100%*.
De helderheid wijzigt als u op de knop Enter drukt.
* U kunt de intensiteit van de achtergrondverlichting ook aanpassen vanuit elk scherm
door de aan-/uitknop een seconde ingedrukt te houden.
AANWIJZING: Een hogere helderheid kan de levensduur van de batterij verkorten.
Tijd: Kies hoe lang de achtergrondverlichting aan moet blijven na een druk op een knop.
Selecteer:
• 15 sec (standaard) • 1 min
• Altijd aan
• 30 sec
• 45 sec
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Verloren hond alarm: Kies het geluid dat moet worden gemaakt wanneer een hond buiten de geoomheiningsgrens is gekomen of wanneer de communicatie tussen de afstandsbediening en de GPS-halsband van
de hond verloren is gegaan.

Markeer en druk op de knop Enter. Het volgende waarschuwingsbericht verschijnt:
Terugzetten naar fabrieksinstellingen verwijdert alle opgeslagen info.
Fabrieksinstellingen echt herstellen? Selecteer Terugzetten om alles terug te zetten
naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen of Opheffen om het menu te verlaten.

INFO

Markeer en druk op de knop Enter om de volgende informatie over uw TEK Serie 2.0 systeem
te bekijken.
•
•
•
•
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Naam apparaat
Gebruikersnaam
Eigenaar ID
Serienummer (nodig om uw
afstandsbediening te koppelen aan de
Companion-toepassingom kaarten uit
te wisselen)

• Versie (de versie van de
momenteel geladen firmware)
• OS-versie
• Kernversie
• Hardwareversie
• Licentie
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TERUGZETTEN

Het scherm Toercomputer is ontworpen om u zoveel mogelijk informatie te geven over de huidige GPStrackingsessie, inclusief details over beweging en GPS-halsbandinstellingen.
Het eerste scherm geeft de statistische informatie van de Toercomputer voor de gebruiker. Druk op de pijltoetsen
naar links/rechts om de Toercomputer te tonen voor een ander gevolgd item. De Toercomputer verschijnt voor
elke gevolgde hond of jager in dezelfde volgorde als in het scherm Volgen.

INFO VELDEN

De Info Velden kunnen in het scherm Toercomputer niet worden gewijzigd of opnieuw gerangschikt. Ze staan in de
volgende volgorde:
Scherm Eigenaar:
• Naam eigenaar
• Coördinaten: Uw huidige coördinaten.
• Afstand afgelegd: De afstand die eigenaar heeft afgelegd tijdens de huidige
trackingsessie.
• Gemiddelde bewegingssnelheid: De gemiddelde snelheid waarin de eigenaar
zich beweegt.
• Totaal tijd: De totale tijd van de huidige trackingsessie.
• Snelheid: Hoe snel de eigenaar momenteel beweegt.
• Tijd actief: De tijdsduur dat de eigenaar in beweging is.
• Tijd gestopt: Hoe lang de eigenaar gestopt is.
• Eigenaar ID: Code die is toegewezen aan de afstandsbediening (maximaal 4 cijfers).
• GPS-code: Huidig GPS-kanaal dat is ingesteld door de eigenaar.
Scherm Hond:
• Naam hond
• Afstand: De afstand en koers (weergegeven met het pijlpictogram) van de
geselecteerde hond vanaf de eigenaar.
• Laatste communicatie: De tijd sinds de laatste communicatie met de GPS-halsband
van de geselecteerde hond.
• Batterij: Het batterijniveau van de GPS-halsband van de geselecteerde hond.
• Afstand afgelegd: De afstand die de geselecteerde hond heeft afgelegd tijdens de
huidige trackingsessie.
• Gemiddelde bewegingssnelheid: De gemiddelde snelheid waarin de geselecteerde
hond zich beweegt.
• Bijwerksnelheid: De GPS-bijwerksnelheid van geselecteerde hond.
• Halsband ID: Code die aan de halsband is toegewezen (1-21).
Scherm Jager:
• Naam jager
• Afstand: De afstand en koers (weergegeven met het pijlpictogram) van de
geselecteerde jager vanaf de eigenaar.
• Laatste communicatie: De tijd sinds de laatste communicatie met de
afstandsbediening van de geselecteerde jager.
• Batterij: Deze functie is niet operationeel. In toekomstige productupdates wordt dit
Info Veld niet getoond.
• Afstand afgelegd: De afstand die de geselecteerde jager heeft afgelegd tijdens de
huidige trackingsessie.
• Gemiddelde bewegingssnelheid: De gemiddelde snelheid waarin de geselecteerde
jager zich beweegt.
• Bijwerksnelheid: Deze functie is niet operationeel. In toekomstige productupdates
wordt dit Info Veld niet getoond.
• Totaal tijd: De totale tijd van de huidige trackingsessie.
• Eigenaar ID: Code die de jager heeft toegewezen aan zijn/haar afstandsbediening.
• GPS-code: Deze functie is niet operationeel. In toekomstige productupdates wordt dit Info Veld niet getoond.
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Druk op de knop Menu tijdens het bekijken van het scherm Toercomputer om het
Toercomputermenu weer te geven. U kunt het Toercomputermenu op elk gewenst
moment sluiten door op de pijltoets naar links te drukken.
Basisscherm: Selecteer Basisscherm om het Basisscherm weer te geven.
Ga naar...: Geeft een extra menu weer om een route naar een gevolgd item of Routepunt
te maken.
Honden: Selecteer om een route naar een gevolgde hond te maken.
Jagers: Selecteer om een route naar een gevolgde jager te maken.
Routepunten: Selecteer om een route naar een opgeslagen Routepunt te maken.
Opheffen: Selecteer om het menu Ga naar te verlaten zonder actie te ondernemen.
Bekijk...: Selecteer Bekijk tijdens het bekijken van het scherm Toercomputer voor
de eigenaar. Er verschijnt een kaart die gecentreerd is op uw locatie. Druk op de knop Menu en selecteer Stop
Schuiven om terug te keren naar het scherm Toercomputer.
Bewerk: Selecteer Bewerken tijdens het bekijken van het scherm Toercomputer van een hond of jager. U kunt
de bijwerksnelheid van de GPS-halsband voor een gevolgde hond bewerken. U kunt de Eigenaar ID van de
afstandsbediening voor een gevolgde jager bewerken.
AANWIJZING: Als u de bijwerksnelheid van een bestaande halsband wijzigt, moet de halsband opnieuw
worden gekoppeld.
Terugzetten: Selecteer Terugzetten om de huidige statistische gegevens van het scherm Toercomputer dat u
momenteel bekijkt, te wissen.
Alles terugzetten: Selecteer Alles terugzetten om de huidige statistische gegevens van alle Toercomputerschermen te wissen. Met deze optie worden alle opgeslagen gegevens met uitzondering van Routepunten,
broodkruimels en routes gewist.
AANWIJZING: Als u Terugzetten of Alles terugzetten selecteert, verschijnt er een waarschuwingsbericht.
Selecteer Terugzetten om door te gaan of Opheffen om het terugzetten te stoppen en terug te keren naar het
scherm Toercomputer.
Opheffen: Selecteer Opheffen om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.
Druk op de knop Menu en selecteer Basisscherm om het scherm Toercomputer te sluiten.
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In Dagboeken kunt u notities, routepunten en broodkruimels die u hebt gecreëerd,
bewaren en opslaan. U hebt toegang tot alle Dagboeken in één, eenvoudig te
beheren collectie.

ACTIEF DAGBOEK

Het actieve Dagboek wordt automatisch opgestart wanneer de afstandsbediening wordt
aangezet. Het Dagboek krijgt de naam van de datum en tijd waarop het is gestart. Om de
naam van het actieve Dagboek te wijzigen, markeert u het veld Actief Dagboek en drukt
u op de knop Enter om een toetsenpaneel weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om een
nieuwe naam in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.

Opslaan

Selecteer Opslaan om het actieve Dagboek te beëindigen. Een nieuw actief Dagboek
wordt gestart wanneer het actieve Dagboek wordt opgeslagen.

Bekijk

Selecteer Bekijk om de gegevens over het actieve Dagboek te weer te geven.

Automatisch opslaan

Selecteer het keuzevakje Bij uit aut. opslaan om Dagboeken automatisch op te slaan telkens wanneer de
afstandsbediening wordt uitgeschakeld.

OPGESLAGEN DAGBOEKEN

Om de details van een opgeslagen Dagboek te bekijken, markeert u de naam van het
Dagboek drukt u op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts.

Notities

Om de notities voor een opgeslagen Dagboek te lezen, markeert u het
notitiepictogram (een open boek) en selecteert en leest u een notitie met de
pijltoetsen omhoog/omlaag.

Routepunten

Om de Routepunten die zijn gemaakt in een opgeslagen Dagboek te bekijken,
markeert u het pictogram Routepunten en selecteert u gegevens van het betreffende
Routepunt met de pijltoetsen omhoog/omlaag.

Toercomputer

Om informatie van de Tourcomputer in een opgeslagen Dagboek te bekijken, markeert u het pictogram
Toercomputer en selecteert en bekijkt u gegevens over de trackingsessie met de pijltoetsen omhoog/omlaag.
AANWIJZING: U kunt op elk gewenst moment op de pijltoets naar links drukken om terug te keren naar het
scherm Dagboek.

DAGBOEKMENU

Druk op de knop Menu tijdens het bekijken van het scherm Dagboek om het Dagboekmenu weer te geven. U kunt
op elk gewenst moment op de pijltoets naar links drukken om terug te keren naar het scherm Dagboek.
Basisscherm: Selecteer Basisscherm om het Basisscherm weer te geven.
Verwijderen: Selecteer Verw. om een of meer Dagboeken te verwijderen. Er verschijnt een lijst van alle
Dagboeken. Gebruik de knop Enter of de pijltoets naar rechts om specifieke Dagboeken te selecteren of markeer
Alles selecteren. Markeer Verwijderen en druk op de knop Enter.
Opheffen: Selecteer Opheffen om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.
Druk op de knop Menu en selecteer Basisscherm om het scherm Dagboek te sluiten.
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Druk op de knop Menu tijdens het bekijken van een opgeslagen Dagboek om het menu Opgeslagen Dagboeken
weer te geven. U kunt op elk gewenst moment op de pijltoets naar links drukken om terug te keren naar het
opgeslagen Dagboek.
Basisscherm: Selecteer Basisscherm om het Basisscherm weer te geven.
Broodkruimels...: Geeft een extra menu weer voor het kiezen van broodkruimelopties.
Toon: Selecteer voor Alle, Niets of Geselecteerde broodkruimels weer te geven.
Toon eigenaar: Selecteer Ja om uw broodkruimelspoor te tonen.
Honden: Selecteer om broodkruimelsporen van specifieke honden te tonen.
Jagers: Selecteer om broodkruimelsporen van specifieke jagers te tonen.
Wissen: Selecteer om alle broodkruimels uit het opgeslagen Dagboek te wissen.
AANWIJZING: Het wissen van broodkruimels op de kaart is handig wanneer de broodkruimelsporen de kaart
blokkeren of wanneer de broodkruimelinformatie niet meer van betekenis is.
Opheffen: Selecteer Opheffen om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.
Druk op de knop Menu en selecteer Basisscherm om het scherm Dagboek te sluiten.
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In het scherm Geo-Omheiningen wordt een lijst van uw Geo-Omheiningen weergegeven.
U kunt Geo-Omheiningen toevoegen en verwijderen en instellingen voor alle GeoOmheiningen vanuit dit scherm beheren. Geo-Omheiningen kunnen voor eenvoudiger
beheer worden gesynchroniseerd met de TEK 2.0 Companion-toepassing.
Geo-Omheiningen zijn grenslijnen die op de kaart worden getrokken. Wanneer ze actief
zijn, wordt u gewaarschuwd als uw hond de grens van een Geo-Omheining passeert.
Gebruik het scherm Instellingen om alarmvoorkeuren in te stellen.

De Geo-Omheining-functie waarschuwt u als uw hond de door u gecreëerde grens
passeert. Het is geen omheiningssysteem.

GEO-OMHEININGENLIJST

Actieve Geo-Omheiningen verschijnen naast hun geselecteerde kleur en inactieve Geo-Omheiningen worden in
grijs weergegeven. U kunt maximaal 100 Geo-Omheiningen in de lijst zetten, maar er kan slechts één GeoOmheining actief zijn.

VOEG GEO-OMHEINING TOE

Selecteer Nwe. Geo-Omh. toe om te beginnen met het maken van een Geo-Omheining.
AANWIJZING: U kunt op elk gewenst moment op de knop Menu drukken om te stoppen met het toevoegen van een
Geo-Omheining.

Vorm Geo-Omheining

Druk op de knop Enter om een vervolgkeuzelijst weer te geven. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om
Teken Veelhoek of Teken cirkel te selecteren en druk op de knop Enter. Selecteer Volg. om naar het volgende
scherm te gaan.

Naam Geo-Omheining

Druk op de knop Enter om het toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om de naam van de GeoOmheining in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje. Selecteer Volg. om naar het volgende
scherm te gaan.
AANWIJZING: Het is niet toegestaan twee keer dezelfde Geo-Omheiningnaam te gebruiken. Als u een naam
twee keer invoert, verschijnt er een waarschuwing waarin u wordt gevraagd een andere naam in te voeren
voordat u verder kunt naar de volgende stap.

Kleur toewijzen

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om een selectie kleuren weer te geven. Selecteer een
kleur* en druk op de knop Enter. Selecteer Volg. om naar het volgende scherm te gaan.
*Er kunnen meerdere Geo-Omheiningen worden toegewezen aan dezelfde kleur. Er is slechts één GeoOmheining tegelijkertijd actief.

Teken Geo-Omheining

Er verschijnen instructies voor het tekenen van de Geo-Omheining. Selecteer Volg.
om te beginnen. Het scherm Kaart wordt geopend, gecentreerd op uw huidige locatie.
Gebruik de pijltoetsen om de dradenkruiscursor te verplaatsen. De Info Velden
onder de kaart geven de coördinaten van de dradenkruiscursor weer. Beweeg over de
cursor voor meer informatie over de locatie.
Als u Teken Veelhoek kiest:
• Plaats de dradenkruiscursor waar u wilt beginnen met de Geo-Omheiningsgrens.
• Druk op de knop Enter om het eerste punt op de cursorlocatie te plaatsen.
• Verplaats de cursor naar het volgende grenspunt en druk op de knop Enter. De Info
Velden onder de kaart tonen de afstand en richting vanaf het laatste punt. Een lijn
verbindt de twee punten.
• Telkens wanneer u op de knop Enter drukt, wordt een nieuw punt op de kaart
geplaatst en krijgt de Geo-Omheining vorm.
• Om een punt te verwijderen, drukt u op de knop Menu en selecteert u Verw. laatste punt.
• Om de huidige tekening te verwijderen, drukt u op de knop Menu en selecteert u Verw. Geo-Omh.. U keert
terug naar het scherm Geo-Omheining. Selecteer Opheffen om door te gaan met tekenen.
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GEGEVENS GEO-OMHEINING

Om de gegevens van een Geo-Omheining te bekijken, markeert en selecteert u de naam
in de lijst. Om een specifiek detail te bewerken, markeert u het veld en drukt u op de
knop Enter of op de pijltoets naar rechts. U kunt op elk gewenst moment op de pijltoets
naar links drukken om terug te keren naar het scherm Geo-Omheiningen.

Wijzig naam...

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om het toetsenbord weer te
geven. Gebruik de pijltoetsen om de naam te bewerken. Als u klaar bent, selecteert
u het keuzevakje. Het is niet toegestaan twee keer dezelfde Geo-Omheiningnaam
te gebruiken.

Bewerken...

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om de Geo-Omheining te
bekijken op de kaart.
• Gebruik de pijltoetsen om de pijlcursor te verplaatsen om het punt te markeren dat
u wilt wijzigen of bewerken. De punt wijzigt van kleur.
• Gebruik de pijltoetsen om het punt naar een nieuwe locatie te verplaatsen. Druk op de knop Enter om het
punt te plaatsen. Ga door met het selecteren van punten en verplaats ze naar wens.
• Om nieuwe punten te maken, plaatst u de pijlcursor op de grenslijn en drukt u op de knop Enter.
• Wanneer u klaar bent met bewerken, drukt u op de knop Menu en selecteert u Beëindig Geo-Omh.

Kleur toew....

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om een selectie kleuren weer te geven. Selecteer een
kleur* en druk op de knop Enter.
*Er kunnen meerdere Geo-Omheiningen worden toegewezen aan dezelfde kleur. Er is slechts één GeoOmheining tegelijkertijd actief.

Actief

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om deze Geo-Omheining actief te maken. Wanneer Ja is
geselecteerd, verschijnt deze Geo-Omheining op de schermen Volgen en Kaart.
AANWIJZING: Als er al een andere Geo-Omheining actief is, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd
of u de nieuwe Geo-Omheining in de plaats daarvan wilt activeren. Selecteer Wijzig Geo-Omhein. om de
nieuwe Geo-Omheining te activeren.

Verw.

Druk op de knop Enter of op de pijltoets naar rechts om de Geo-Omheining en bijbehorende gegevens te
verwijderen. Als u klaar bent met het bewerken van de gegevens voor een Geo-Omheining, drukt u op de
pijltoets naar links om terug te keren naar het scherm Geo-Omheiningen.
Druk op de knop Menu en selecteer Basisscherm om het scherm Geo-Omheiningen te sluiten.
51

SPORTDOG.COM

GEO-OMHEININGEN

• Als u klaar bent, drukt u op de knop Menu en selecteert u Beëindig Geo-Omh. Als er al een andere GeoOmheining actief is, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd of u de nieuwe Geo-Omheining in de
plaats daarvan wilt activeren. Markeer Ja of Nee en druk op de knop Enter.
AANWIJZING: Complexe veelhoeken worden niet ondersteund. Als u probeert een Geo-Omheining te maken
met overlappende grenslijnen, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd de Geo-Omheining
te bewerken.
Als u Teken cirkel kiest:
• Plaats de dradenkruiscursor waar u het midden van de Geo-Omheining
wilt hebben.
• Druk op de knop Enter om het middelpunt op de cursorlocatie te plaatsen.
• Gebruik een van de pijltoetsen om de cirkel uit te breiden naar de gewenste
grootte. De Info Velden onder de kaart tonen de afstand en richting vanaf het
laatste punt. Druk op de knop Enter om de cirkel in te stellen.
• Om de huidige tekening te verwijderen, drukt u op de knop Menu en selecteert
u Verw. Geo-Omh. U keert terug naar het scherm Geo-Omheining. Selecteer
Opheffen om door te gaan met tekenen.
• Als u klaar bent, drukt u op de knop Menu en selecteert u Beëindig Geo-Omh.
Als er al een andere Geo-Omheining actief is, verschijnt er een bericht waarin u
wordt gevraagd of u de nieuwe Geo-Omheining in de plaats daarvan wilt activeren.
Markeer Ja of Nee en druk op de knop Enter.

Het scherm Routepunten geeft een lijst weer van bestaande Routepunten. U kunt
gegevens van elk Routepunt bekijken en bewerken, elk Routepunt op de kaart bekijken
en een route naar een Routepunt maken. U kunt maximaal 1000 Routepunten opslaan.

ROUTEPUNTENLIJST

De koers en afstand naar een Routepunt (vanaf de huidige GPS-locatie) is beschikbaar
op het scherm Routepuntenlijst. Markeer een Routepunt om deze informatie te zien.
AANWIJZING: Als GPS is uitgeschakeld, zijn de koers en afstand metingen vanaf
het midden van de kaart. Als de kaart in de modus Schuiven staat, wordt vanaf de
cursorlocatie gemeten.

EEN NIEUW ROUTEPUNT MAKEN

U kunt een nieuw Routepunt maken door op de knop Markeer Routepunt te drukken
tijdens het bekijken van de schermen Kaart, Volgen en Kompas. Het menu Markeer Routepunt verschijnt.
Markeer Routepunt: Geeft een extra menu weer om Routepunten of dagboeknotities te maken.
Huidige locatie: Markeer uw locatie als een Routepunt.
AANWIJZING: Als GPS is uitgeschakeld, wordt het Routepunt in het midden van de kaart geplaatst. Als de
kaart in de modus Schuiven staat, wordt het Routepunt op de cursorlocatie geplaatst. U kunt de coördinaten
altijd wijzigen in het scherm Routepuntgegevens.
Actieve hond: Markeer de locatie van een gevolgde hond als een Routepunt.
Actieve Jager: Markeer de locatie van een gevolgde jager als een Routepunt.
Maak dagboeknotitie: Maak een notitie over uw huidige locatie in het actieve Dagboek. Als u klaar bent,
selecteert u het keuzevakje. Er verschijnt een dagboekpictogram op de kaart op de betreffende locatie. Bekijk
de notitie en andere routegegevens in het scherm Dagboeken.
Wanneer u een nieuw Routepunt maakt, wordt het scherm Routepuntgegevens geopend. Druk op de knop Menu
en selecteer Sluit Routepunt om het scherm Routepuntgegevens te sluiten. Alle informatie over het Routepunt
wordt opgeslagen.

ROUTEPUNTGEGEVENS

Om een Routepunt te bekijken, markeert u het Routepunt in de lijst. Om een specifiek
detail te bewerken, markeert u het veld en drukt u op de knop Enter. Druk op de knop
Menu en selecteer Sluit Routepunt om terug te keren naar het scherm Routepunten.

Symbool

Het symbool linksboven in het scherm Routepuntgegevens staat voor het Routepunt
op de kaart. Markeer het symbool en druk op de knop Enter om een selectie kleuren
weer te geven. Selecteer een kleur* en druk op de knop Enter.
*Er kunnen meerdere Routepunten worden toegewezen aan dezelfde symboolkleur.

Naam

Markeer de naam van het Routepunt en druk op de knop Enter om een toetsenbord
weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om de naam te bewerken. Als u klaar
bent, selecteert u het keuzevakje. Het is niet toegestaan twee keer dezelfde
Routepuntnaam te gebruiken. Als u twee keer dezelfde naam invoert, voegt de afstandsbediening automatisch
een "(2)" toe naast de dubbele naam.

Coördinaten

Als u de coördinaten van een Routepunt bewerkt, wordt de locatie van het Routepunt op de kaart
gewijzigd. Een reden voor het wijzigen van de coördinaten van een Routepunt is het maken van een nieuwe
bestemmingsroute naar een locatie waar u nog niet bent geweest.
Markeer de coördinaten van het Routepunt en druk op de knop Enter. Het eerste teken wordt gemarkeerd.
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag of het wiel om het teken te wijzigen. Gebruik de pijltoetsen naar links/
rechts om naar het volgende teken te gaan dat u wilt wijzigen. Als u klaar bent, drukt u op de knop Enter.
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De hoogte van het Routepunt wordt bepaald door het GPS-signaal. Om de gemelde hoogte te wijzigen,
markeert u het cijfer en drukt u op de knop Enter om een toetsenpaneel weer te geven. Gebruik de pijltoetsen
om een nieuw nummer in te voeren. Als u klaar bent, selecteert u het keuzevakje.

Tijd/Datum

De tijd en datum van het Routepunt worden bepaald door het GPS-signaal op het moment dat het Routepunt
wordt gemaakt. Deze gegevens kunnen niet worden gewijzigd.

Notities

Voeg een beschrijving van het Routepunt toe (maximaal 256 tekens). Markeer het veld en druk op de knop
Enter om een toetsenbord weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om een beschrijving in te voeren. Als u klaar
bent, selecteert u het keuzevakje.
• Pijl naar links – verplaatst de cursor één spatie naar links
• Pijl naar rechts – verplaatst de cursor één spatie naar rechts
• Shift – wijzigt de tekens van hoofdletters (standaard) naar kleine letters
• Wis – wist de inhoud van het tekstveld dat wordt bewerkt
• Punt, komma, apostrof en andere basissymbolen zijn beschikbaar

Verwijder

Markeer en druk op de knop Enter om dit Routepunt en de gegevens ervan te verwijderen. Als u een Routepunt
verwijdert, wordt het verwijderd uit alle locaties waar het is opgeslagen.

Bekijk

Markeer en druk op de knop Enter om het Routepunt in het scherm Kaart weer te geven. U kunt nu controleren
of de locatie van het Routepunt correct is. Deze optie is waardevol als u de coördinaten hebt gewijzigd om een
bestemmingsroutepunt te maken. Druk op de knop Menu en selecteer Stop Schuiven om terug te keren naar
het scherm Routepunten.

Ga naar

Markeer en druk op de knop Enter om een route naar een Routepunt te maken. Het scherm Kaart wordt
geopend en de Info Velden tonen de koers en afstand naar het Routepunt. Om de route uit de kaart te
verwijderen, drukt u op de knop Menu en selecteert u Stop Navigatie.
Wanneer u klaar bent met het bewerken van de gegevens, drukt u op de knop Menu en selecteert u Sluit
Routepunt om terug te keren naar het scherm Routepunten.
Druk op de knop Menu en selecteer Basisscherm om het scherm Routepunten te sluiten.

ROUTEPUNTMENU

Druk op de knop Menu tijdens het bekijken van het scherm Routepunten om het
Routepuntmenu weer te geven. U kunt het Routepuntmenu op elk gewenst moment
sluiten door op de pijltoets naar links te drukken.
Basisscherm: Selecteer Basisscherm om het Basisscherm weer te geven.
Sorteer: Selecteer Naam om de Routepuntenlijst alfabetisch op naam te sorteren.
Selecteer Afstand om de Routepuntenlijst op afstand vanaf de huidige locatie te
sorteren (kortst bijzijnde tot verste).
Verwijder op symbool: Selecteer Verw. op symbool om de Routepunten op hum
kleursymbool te verwijderen. Met deze optie kunt u een serie bestaande Routepuntypes
(kleuren) verwijderen zonder alle Routepunten te verwijderen.
Verwijder alles: Selecteer Verwijder alles om alle Routepunten te verwijderen die zijn
opgeslagen op de afstandsbediening.
Opheffen: Selecteer Opheffen om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.
Druk op de knop Menu en selecteer Basisscherm om het scherm Routepunten te sluiten.
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Hoogte

Het scherm Zon/Maan/Jagen geeft waardevolle informatie weer over op- en
ondergangstijden van de zon en de maan en voorspellingen voor jachtomstandigheden.
U kunt de datum wijzigen om informatie te zien over toekomstige zon- en
maancyclussen en jachtactiviteit. Alle getoonde informatie heeft betrekking op uw
huidige GP-coördinaten.
Gebruik dit scherm om te zien hoe lang het nog licht is tijdens uw trackingsessie of wat
de wettelijke jachttijden zijn voor gebieden die de jachttijden baseren op zonsopgang
en -ondergang.

Controleer altijd de wettelijke jachttijden bij de aangewezen plaatselijke jacht- en
schietverenigingen.

Datum

Markeer en druk op de knop Enter. De maand wordt gemarkeerd. Gebruik de pijltoets naar rechts om naar
de dag en/of het jaar te gaan. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag of het wiel om het gemarkeerde veld te
wijzigen. Alle informatie op het scherm wordt aangepast terwijl u bladert.

Coördinaten

De huidige GPS-locatie van de afstandsbediening wordt via exacte coördinaten weergegeven.

Zon op/Zon onder

Bekijk de op- en ondergangstijden van de zon voor de geselecteerde datum op basis van kalendergegevens
voor de huidige GPS-locatie.

Maan op/Maan onder

Bekijk de op- en ondergangstijden van de maan voor de geselecteerde datum op basis van kalendergegevens
voor de huidige GPS-locatie.

Beste tijden

De beste tijden om te jagen en vissen worden weergegeven voor de geselecteerde datum. Twee tijdsbereiken
zijn mogelijk.

MENU ZON/MAAN/JAGEN

Druk op de knop Menu tijdens het bekijken van het scherm Zon/Maan/Jagen om het
menu Zon/Maan/Jagen weer te geven. U kunt het menu Zon/Maan/Jagen op elk gewenst
moment sluiten door op de pijltoets naar links te drukken.
Basisscherm: Selecteer Basisscherm om het Basisscherm weer te geven.
Datum terugzetten: Selecteer Datum terugzetten om de datum op de huidige dag
te zetten.
Opheffen: Selecteer Opheffen om het menu te verlaten zonder actie te ondernemen.
Druk op de knop Menu en selecteer Basisscherm om het scherm Zon/Maan/Jagen
te sluiten.
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VERBINDEN OP EEN COMPUTER

Met de SportDOG® Brand Companion-toepassing kunt u de software en firmware op uw afstandsbediening en
GPS-halsband bijwerken.
1. Ga naar www.sportdog.com/support/tek2.0.
2. Download en installeer de toepassingssoftware SportDOG® Brand Companion.
3. Sluit uw afstandsbediening aan op uw computer via de meegeleverde USB-kabel.
4. Update de software en firmware van de afstandsbediening en GPS-halsband, zodat u beschikt over de
nieuwste productkenmerken.
REGISTREER UW TEK SERIES 2.0 SYSTEEM OM E-MAILWAARSCHUWINGEN TE ONTVANGEN ALS ER
PRODUCTUPDATES BESCHIKBAAR ZIJN.

ACCESSOIRES

Neem voor de aanschaf van extra accessoires voor uw SportDOG® Brand TEK Serie 2.0 systeem contact op met onze
klantenservice of kijk op onze website www.sportdog.com.
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Hoe oud moet een hond zijn voordat het
TEK Serie 2.0 systeem kan worden gebruikt?

Uw hond moet de basale gehoorzaamheidscommando's zoals "zit"
of "blijf" kunnen leren. Het systeem mag alleen worden gebruikt bij
honden ouder dan 6 maanden. De GPS-halsband of GPS-halsband
met E-halsbandmodule kan te groot zijn voor honden onder 3,6 kg.
Past op nekmaten van 27 tot 58 cm.

Zijn de GPS-halsband en
E-halsbandmodule waterdicht?

Ja. Ze zijn waterdicht en kunnen tot een diepte van 7,6 m worden
ondergedompeld in water.

Kan mijn GPS-halsband of GPS-halsband
met E-halsbandmodule bij zout water
worden gebruikt?

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

Kan ik het TEK Serie 2.0 systeem gebruiken
voor het volgen en/of trainen van
meerdere honden?

Ja, het TEK Serie 2.0 systeem is uitbreidbaar naar maximaal
21 honden. Extra halsbanden moeten apart worden gekocht
(zie laatste pagina).

Kan ik het TEK Serie 2.0 systeem 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 een bereik van exact 16 km met het
TEK Serie 2.0 systeem?

Terrein, weer, begroeiing, signalen van andere radiozenders
en andere factoren hebben hun weerslag op het bereik van het
TEK Serie 2.0 systeem. Raadpleeg de paragraaf “ZO WERKT HET
SYSTEEM” op pagina 5 voor een zo groot mogelijk bereik.

Kan ik een lijn aan de
GPS-halsband vastmaken?

MAAK NOOIT een lijn vast aan de halsband. U kunt uw hond een
aparte, niet-metalen band omdoen en daar een lijn aan vastmaken.
Als de E-halsbandmodule is geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat
de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent.

Kan ik mijn TEK Serie 2.0 systeem zodanig
programmeren dat het systeem werkt met
mijn andere SportDOG® Brand-systemen,
inclusief de TEK Serie 1.0?

Nee. De TEK Series 2.0 systemen zijn niet compatibel met andere
SportDOG® Brand-producten.

Kan ik de manier waarop mijn honden
worden weergegeven in de schermen Volgen,
Training en Kompas zelf instellen?

Ja. Zie “VOLGORDE” op pagina 21 in de paragraaf Mijn honden.

Hoeveel honden/jagers kan ik delen?

U kunt maximaal 21 honden of jagers delen.

Moet ik mijn kompas opnieuw kalibreren als
ik van locatie verander?

Voor de beste resultaten wordt aanbevolen om het kompas te
kalibreren nadat u op een nieuwe startlocatie bent aangekomen.

Hoeveel Routepunten kan ik opslaan?

U kunt maximaal 1000 Routepunten opslaan. Nieuwe Routepunten
kunnen worden toegevoegd door op de knop Markeer Routepunt
te drukken tijdens het bekijken van de schermen Volgen, Kaart
en Kompas.

Is het mogelijk het geheugen van mijn TEK
Serie 2.0 systeem uit te breiden?

Ja. U kunt een microSD-kaart toevoegen om het geheugen uit
te breiden.
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TEK-V2LT:
Is de statische stimulatie veilig voor
mijn hond?

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

Als mijn hond is getraind en mijn bevelen
gehoorzaamt, moet mijn hond dan de
E-halsbandmodule blijven dragen?

Het kan zijn dat het nodig is de E-halsbandmodule van tijd tot tijd om te
doen voor bekrachtiging. Veel jagers laten de E-halsbandmodule ook
om bij hun hond(en) bij het jagen; dit voor maximale controle.

Als ik een TEK-V2LT-systeem heb,
hoe lang kan ik dan continu statische
stimulatie aan mijn hond toedienen?

U bepaalt zowel wanneer als hoe lang een statische stimulatie wordt
gegeven, deze kan maximaal 10 seconden duren. Na 10 seconden
volgt er een time-out van de statische stimulatie van 5 seconden. Er
verschijnt een transmissie-time-outbericht op het scherm. Laat de door
de gebruiker gedefinieerde Stim.knop eerst los en druk hem opnieuw in
om weer een statische stimulatie af te geven.

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
E-halsbandmodule. Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt,
moet u uw dierenarts raadplegen. Zodra de huid er weer normaal
uitziet, kunt u de E-halsbandmodule weer gebruiken, maar blijf de huid
goed in de gaten houden.

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.
PROBLEEM

OPLOSSING

Mijn afstandsbediening gaat
niet aan.

Controleer of het apparaat goed is opgeladen. Raadpleeg “DE
AFSTANDSBEDIENING OPLADEN” op pagina 16.

Mijn GPS-halsband of GPShalsband met E-halsbandmodule
gaat niet aan.

Raadpleeg “DE GPS-HALSBAND/E-HALSBANDMODULE OPLADEN” op
pagina 11.

De GPS-halsband of GPS-halsband
met E-halsbandmodule reageert
niet op de afstandsbediening.

• Controleer of de batterij van de GPS-halsband is opgeladen. De halsband
wordt binnen 4 uur opgeladen.
• Controleer of de halsband aan staat. Raadpleeg “DE GPS-HALSBAND/EHALSBANDMODULE VOORBEREIDEN” op pagina 11. Controleer of
de halsband is gekoppeld aan uw afstandsbediening. Selecteer Koppel
Halsband in het scherm Mijn halsbanden. Volg de instructies op
het scherm.

Het lukt niet om mijn kompas
te kalibreren.

Kalibreer het kompas altijd buiten. Druk op de knop Menu tijdens het bekijken
van het scherm Kompas en selecteer Kalibreren. Volg de instructies op het
scherm om het kompas op uw afstandsbediening te kalibreren.

Mijn afstandsbediening
ondervindt storing van een
andere afstandsbediening of
soortgelijk apparaat.

Wijs een nieuwe Eigenaar ID toe aan uw afstandsbediening. Selecteer
Communicatie > Eigenaar ID in het scherm Instellingen.
AANWIJZING: Als u de Eigenaar ID wijzigt, moeten alle halsbanden
opnieuw worden gekoppeld.

Mijn GPS-halsband of GPShalsband met E-halsbandmodule
ondervindt storing buiten.

Wijzig de GPS ID-code van uw systeem. Selecteer Communicatie > GPS ID in
het scherm Instellingen.
AANWIJZING: Als u de GPS ID-code wijzigt, moeten alle halsbanden
opnieuw worden gekoppeld.
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TEK-V2LT:
Mijn hond reageert niet
wanneer ik op een
Stim.knop druk.
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• Controleer of de GPS-halsband met E-halsbandmodule aan staat en of
het controlelicht knippert. Controleer of de halsband is gekoppeld aan
uw afstandsbediening. Selecteer de halsband voor de hond in het scherm
Mijn halsbanden. Selecteer Koppel Halsband en volg de instructies op
het scherm.
• Controleer of uw systeem in de modus Alleen volgen staat. Selecteer
Algemeen > Alleen volgen in het scherm Instellingen. Zorg ervoor dat Nee
is geselecteerd.
• Controleer of de E-halsband is ingeschakeld voor de hond en de halsband.
Selecteer de naam van de hond in het scherm Mijn honden. Zorg ervoor dat
E-halsband is ingesteld op Ja. Selecteer de halsband in het scherm Mijn
halsbanden. Zorg ervoor dat E-halsband is ingesteld op Ja.
• 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
GPS-halsband met E-halsbandmodule bijna leeg is.
• Vele factoren zijn van invloed op het bereik van het TEK Serie 2.0 systeem.
Voor een lijst van deze factoren kunt u “ZO WERKT HET SYSTEEM” op pagina
5 raadplegen.
• Door het testlampje dat bij het systeem hoort, op de contactpunten te
plaatsen, kunt u nagaan of de GPS-halsband met E-halsbandmodule
statische stimulatie toedient aan uw hond. Raadpleeg voor meer informatie
“INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE” op pagina 11.
• Verhoog het stimulatiebereik. Zie “Stim.bereik” op pagina 22 in de
paragraaf Mijn honden.
• Controleer of de contactpunten goed aansluiten op de huid van uw hond.
Zie “DE GPS-HALSBAND OF GPS-HALSBAND MET E-HALSBANDMODULE
PASSEND MAKEN” op pagina 15 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 terugvalt naar ongeveer de helft van
de oorspronkelijke werkingsduur, moet de batterij van de GPS-halsband
met E-halsbandmodule worden vervangen. Neem contact op met de
klantenservice of bezoek de website www.sportdog.com om een nieuwe
batterij te bestellen. Open de GPS-halsband niet voordat u de vervangende
batterij hebt ontvangen.
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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 gevolgd en getraind moeten worden. Het kan zijn dat
het specifieke temperament of omvang/gewicht van uw hond niet geschikt is voor dit product. 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 volgen en 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
Raadpleeg pagina 2 voor “Belangrijke veiligheidsinformatie” met
betrekking tot de batterij.
Dit systeem werkt op twee Li-Ion-batterijen (2000 mAh voor de GPS-halsband en 4400 mAh voor de
afstandsbediening). Bel de klantenservice als uw batterijen vervangen moeten worden.
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 informatie voor het verwijderen van de batterij uit het
product, om dit gescheiden af te kunnen voeren. Neem contact op met de klantenservice als u lege batterijen naar
ons op wilt sturen om af te voeren.
AAN HET EINDE VAN DE PRODUCTLEVENSDUUR MOET U DEZE INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN
DE BATTERIJ GEBRUIKEN VOOR DE UITEINDELIJKE AFVOER (OPEN DE HALSBAND NIET VOORDAT U DE
VERVANGENDE BATTERIJ HEBT ONTVANGEN):
GPS-halsband:
• Verwijder de halsbandriem.
• Verwijder de 2 schroeven waarmee de E-halsbandmodule of plaatsgeoriënteerde module is bevestigd met een
3/32 inbussleutel.
• Verwijder de 4 schroeven waarmee de bovenste afscherming aan de module is bevestigd uit de hoeken met een
3/32 inbussleutel (til de antennebasis op om bij alle schroeven te komen).
• Verwijder de bovenste afscherming om de batterij vrij te maken.
• Koppel de draden van de batterij los door de connector voorzichtig weg te trekken van het bord.
• Bij het verwijderen van de oude batterij moet de aansluiting goed worden
vastgepakt om schade aan de bedrading te voorkomen. 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.
Afstandsbediening:
• Til de metalen vergrendeling op en draai linksom.
• Verwijder de afscherming aan de achterkant.

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 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. U vindt een overzicht van telefoonnummers van de klantenservice op onze
website www.sportdog.com.

60

SPORTDOG.COM

GARANTIE
DRIE JAAR NIET-OVERDRAAGBARE 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 van
uw regio.
• Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland
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SPORTDOG® BRAND ADD-A-DOG® HALSBANDEN

SPORTDOG.COM

TEK 2.0 GPS-HALSBAND*
TEK::2L::E

TEK 2.0 E-HALSBANDMODULE
TEK::2T::E

TEK 2.0 GPS-HALSBAND MET
E-HALSBANDMODULE*
TEK::2AD::E

NIET COMPATIBEL MET ANDERE TEK SERIE 1.0 OF ANDERE SPORTDOG® BRAND-SYSTEMEN.
*ROZE EN GROENE ID-BANDEN EVENEENS INBEGREPEN.
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