
                                                              

Handleiding voor waterbestendige en oplaadbare training 

halsband 
Artikelnummer 13.03.04 

 

 

Bedankt voor het kiezen van de Petrainer oplaadbare en waterbestendige trainings halsband. Onze missie is de 

welzijn van uw hond te garanderen door u de hulpmiddelen en technieken te bieden om uw hond succesvol te 

trainen. 

Houdt de Engelse handleiding bij de hand voor afbeeldingen en icoontjes die niet in de Nederlandse handleiding 

staan. 

Belangrijke veiligheid informatie 

 

WAARSCHUWING!!! 

Deze halsband is niet bedoeld voor agressieve honden. Gebruik de halsband niet als uw hond agressief is of 

agressief gedrag kan vertonen. Agressieve honden kunnen hun eigenaar of omstanders ernstig verwonden of 

doden. Bij twijfel of dit artikel wel geschikt is voor gebruik op uw hond kunt u het beste een dierenarts raadplegen. 

 

LET OP. 

Risico op huid beschadiging. Lees alstublieft de instructies in deze handleiding goed door. Het juiste gebruik van de 

halsband is belangrijk. Als de halsband te lang wordt gedragen of te strak wordt omgedaan bij de hond kan dit voor 

huidbeschadiging zorgen. Deze beschadiging kan bestaan uit het rood worden van de huid tot zweren. 

 

• Vermijd dat de hond de halsband meer dan 12 uur per dag draagt. 

• Indien mogelijk verzet de halsband elke 1 tot 2 uur. 

• Controleer de druk van de halsband o uw hond, volg hiervoor de instructies in de handleiding. 

• Bevestig geen lijn aan de elektrische halsband, dit zorgt voor onnodige extra druk op de contactpunten. 

• Indien u een aparte halsband gebruikt voor het aanlijnen van de hond zorg er dan voor dat er geen 

onnodige druk op de elektronische halsband komt. 

• Was de nek van de hond wekelijks en neem de contactpunten van de halsband af met een vochtige doek. 

• Controleer het contactgebied op de huid van uw hond dagelijks voor tekenen van een uitslag of zweren. 

• Indien u uitslag of zweren vindt staak dan het gebruik van de elektronische halsband tot de huid is 

hersteld. 

• Houdt de uitslag (zweren) aan voor meer dan 48 uur neem dan contact op met uw dierenarts. 

 

Deze stappen en de handleiding zullen u helpen om de halsband op een veilige en comfortabele manier om te 

doen bij uw hond. Miljoenen honden dragen een halsband met RVS contactpunten zonder enig ongemak. 

Sommige honden zijn gevoelig voor de druk van de halsband. U zult merken dat na enige tijd uw hond gewend zal 



                                                              
zijn aan de druk van de halsband. Indien uw hond al aan de halsband gewend is, niet aan de effecten ervan, dan 

kunt u wat minder strikt op deze voorschriften letten. Dit geldt niet voor het dagelijks controleren van de huid van 

uw hond. 
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WAARSCHUWING 

Laad de halsband op voor gebruik. 

Indien u de afstandsbediening en de ontvanger gedurende een langere periode niet heeft gebruikt dient u beiden 

opnieuw op te laden. Het ideale uitgangspunt is om beiden minstens 1 keer per maand op te laden. 

  



                                                              
Onderdelen 

IS-PET998DB 1 for 1 

Adjustable TPU Belt Verstelbare riem 

Resembling splitter cable Splitter kabel 

Charger   Oplader 

USB Cable  USB kabel 

Remote Transmitter Afstandsbediening 

Receiver Collar  Ontvangst kraag 

2 sets Contact Points 2 sets contactpunten 

Testing Bulb  Test lampje 

 

IS-PET998DB 1 for 2 

2 Adjustable TPU Belts 2 Verstelbare riemen 

Resembling splitter cable Splitter kabel 

Charger   Oplader 

USB Cable  USB kabel 

Remote Transmitter Afstandsbediening 

2 Receiver Collars  2 Ontvangst kragen 

4 sets Contact Points 4 sets contactpunten 

Testing Bulb  Test lampje 

 

Definitie toetsen 

1. Antenne: verzend het signaal naar de ontvangst kraag. 

2. Led lamp: deze lamp gaat aan als u op de Led licht knop drukt. 

3. LED indicatie: deze lamp zal knipperen als de zender aan staat. 

4. LCD Scherm: 

1-100 level 

Statische modus: Druk in deze modus op de Y knop. De zender zal een schok signaal verzenden; druk op de 

omhoog/omlaag knop om de statische level aan te passen tussen de 1 en de 100 

Vibratie modus: Druk in deze modus op de Y knop. De zender zal een vibratie signaal verzenden; druk op de 

omhoog/omlaag knop om de statische level aan te passen tussen de 1 en de 100 

Geluids modus: Druk in deze modus op de Y knop. De zender zal een geluid signaal verzenden 

Licht modus: Druk in deze modus op de Y knop, het groene LED lampje zal dan elke seconde oplichten, dit is 

handig om te zien waar uw hond zich bevindt. 

Kanaal 1: selecteer dit kanaal om de codificering tussen de zender en een ontvanger te bewerkstelligen. 

Kanaal 2: selecteer dit kanaal om de codificering tussen de zender en de tweede ontvanger te bewerkstelligen. 

Lage batterij indicatie 

5. Omhoog/omlaag knop: intensiteitsknop voor de vibratie en statische modus. 

6. Led licht knop: als u op deze knop drukt dan gaat de LED lamp in de zender aan. 

7. Kanaal knop: Druk op deze knop om te schakelen tussen de codificering van de zender en de 1e ontvanger of 

tussen de zender en de 2e ontvanger. 



                                                              
8. Lanceer knop: Zodra u klaar bent met het kiezen van de modus waar u gebruik van wilt maken drukt u op deze 

knop om hem te bevestigen. 

9. Modus knop: Met deze knop kunt u schakelen tussen de statische, vibratie, piep en led licht modus. 

10. Oplaad opening: Hier kunt u de oplader bevestigen. 

11. Lithium batterij: 3.7V 240 mAh LiP 

On/Off/Codificering knop: ze de ontvanger aan of uit. Bij langdurig ingedrukt houden gaat u de codificering modus 

in. 

Oplaad opening: Hier kunt u d ontvanger opladen 

Rubberen afdekking (stop):  hiermee dekt u de oplaad opening af. 

Contactpunten: Brengen op een veilige manier de statische lading over. 

A: Als de batterij aan het opladen is zal er een rode LED zichtbaar zijn, zodra de batterij volledig is opgeladen zal er 

een groene LED zichtbaar worden. 

B: Als de zender in LED modus staat dan zal er een groen LED lampje om de seconde oplichten 

C: In stand-by modus zal op de ontvanger om de 4 seconden een groen lampje oplichten. 

D: Als u de ontvanger aan heeft gezet druk dan 5 seconden op de On/Off/Codificering knop om de codificering tijd 

in te gaan. De groene LED zal 10 seconden blijven knipperen om de codificering tijd aan te geven. 

Kenmerken 

1. Oplaadbare zender en ontvanger. 

2. Waterbestendige ontvanger waardoor uw hond gewoon het water in kan. 

3. 100 vibratie levels. 

4. 100 statische levels. 

5. De levels kunnen worden aangepast met een omhoog/omlaag knop. 

6. In de geluids modus zal de ontvanger een geluid signaal afgeven. 

7. In LED licht modus, zal er een groene LED worden geactiveerd die om de seconde oplicht. 

8. Batterij besparing: 

- De ontvanger zal naar de stand-by modus schakelen als hij meer dan 5 minuten geen signaal krijgt. Elke 

beweging zal de ontvanger activeren. 

- De zender zal naar de slaap modus schakelen als er 2 minuten geen signaal wordt uitgezonden, na 5 minuten 

zal de zender in stand-by modus raken. Een druk op elke willekeurige knop, m.u.v. de LED licht knop, zal de 

zender weer activeren als hij in de slaap modus is. Hou de Mode knop 5 seconden ingedrukt om de zender uit 

de stand-by modus te halen. 

9. Het systeem kan voor één of twee ontvangers worden gebruikt. 

10. Twee paar metalen staafjes voor diverse vachtdiktes (kort/lang). 

  



                                                              
Hoe de Petrainer oplaadbare en waterbestendige trainings halsband werkt. 

De Petrainer oplaadbare en waterbestendige trainings halsband is een bewezen comfortabele en effectieve 

halsband voor honden tot 8 pond. Dit systeem helpt je bij het controleren en trainen van je hond binnen een 

afstand van 300 meter. Met een druk op de knop zend de zender een signaal uit waarmee hij de ontvanger 

activeert. Het consistent en correct gebruik van de Petrainer zal incorrect gedrag van uw hond tegen gaan. De 

hond wordt gecorrigeerd en zal leren te luisteren naar de opdrachten die u geeft. 

Belangrijk: De Petrainer heeft een bereik van 300 meter. Het bereik kan variëren afhankelijk van hoe u de zender 

vast houdt. Hou de zender in een horizontale positie met uitgestrekte arm voor een optimaal bereik. Het terrein 

waar u zich begeeft kan ook van invloed zijn op het bereik, denk hierbij aan de begroeiing, het weer en signalen 

van andere apparaten. 

Handleiding 

Stap 1: Klaarmaken van de zender 

Opladen van de zender 

1. Bevestig de oplader aan de zender  

2. Steek de oplader in een stopcontact. 

3. Het rode lampje zal gaan branden op de zender. 

4. Laad de zender minstens 6 uur op als u hem voor het eerst oplaad. 

5. Als de zender volledig is opgeladen zal het rode lampje uitgaan. 

Indicator batterij bijna leeg: Er zal een symbool van een batterij met een kruis erdoorheen rechts onderin het LCD 

verschijnen. 

Hoe de zender te gebruiken 

1. Om de zender aan of uit te zetten houd de Mode knop 5 seconden ingedrukt. 

2. Schakel tussen de verschillende modussen door op de Mode knop te drukken, het icoon in het beeldscherm 

zal schakelen tussen de icoontjes die staan aangegeven in de Engelse handleiding. 

3. Druk op de omhoog/omlaag knop om te schakelen tussen de diverse vibratie en statische levels. 

4. Kies een van de twee kanalen voor 1 of 2 ontvangers. 

5. De zender zal in stand-by modus gaan als hij 2 minuten niet wordt gebruikt en zal zich uitschakelen na 5 

minuten. 

6. Als de zender in stand-by modus is kunt u elke willekeurige knop indrukken, m.u.v. de LED licht knop, en de 

zender zal weer aan gaan. Is de zender uit hou dan de Mode knop 5 seconden ingedrukt om hem weer aan te 

zetten. 

Stap 2: Klaarmaken van de halsband ontvanger 

Opladen van de ontvanger 

1. Om de ontvanger aan te zetten drukt u op de on/off knop. Na een korte piep toon gaat de groene LED aan, 

deze zal om de 4 seconden knipperen, de ontvanger is nu in actieve modus. 

2. Haal de rubberen stop van de oplaad opening af en verbind de opladen en de ontvanger met elkaar. 

3. Steek de oplader in een stopcontact. 

4. De rode LED zal aan gaan (A). 

5. Laad de ontvanger bij de eerste keer opladen minimaal 6 uur op. 



                                                              
6. Zodra de ontvanger volledig is opgeladen zal de rode LED uitgaan en zal er een groene LED aan gaan (B). 

7. Plaats de rubberen stop weer op de oplaad opening als u de oplader uit de ontvanger heeft gehaald. Dit is om 

de oplaad opening stofvrij te houden. 

8. Als de batterij van de ontvanger moet worden opgeladen dan zal de ontvanger 20 seconden lang een 

pieptoon afgeven. 

LET OP: controleer voordat u de ontvanger gaat gebruiken of deze moet worden opgeladen. Als u de 

ontvanger aan zet en u hoort 20 seconden lang een pieptoon dan moet de ontvanger worden opgeladen. 

Stap 3: Codificering tussen de zender en de ontvanger van de halsband 

 

Testen Petrainer oplaadbare en waterbestendige trainings halsband 

Passend maken van de halsband 

Aanrijgen van de halsband 

Gebruikelijke onderhoud 

F.A.Q. veel gestelde vragen 

Probleem oplossen 

Vind de beste intensiteit level voor uw hond 

Gebruikelijke grote van verschillende honden 

Gebruikelijk gewicht van honden 
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