
No    Brk    CollarAnti blafband

Handleiding

Lees de handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze

Hartelijk dank voor het kiezen van onze anti blafband. 

Onze anti blafband wordt ondersteund door een 100% kwaliteitsgarantie! 

Als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent, neem dan onmiddellijk 

contact op met onze klantenservice, wij helpen u binnen 24 uur.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Probeer dit product niet te gebruiken om het gedrag van honden te corrigeren die 

agressief zijn tegen mensen of andere dieren. Agressieve honden kunnen stimulatie van 

de trainingshalsband associëren met andere controle stimulatie en agressiever worden. 

Agressief gedrag moet worden gecorrigeerd door een hondentraining-specialist. Als u 

niet zeker weet of dit product op uw hond van toepassing is, kunt u terecht bij 

dierenarts of gediplomeerd trainer. De halsband zonder blaffen mag alleen worden 

gebruikt bij gezonde honden. Als uw hond gezondheidsproblemen heeft, ga dan eerst 

naar de dierenarts.

Niet geschikt voor agressieve honden

Verpakkingsinhoud

1 x anti-blafapperaat (inclusief 1 x 

nylon halsband)

1 x USB-oplaadkabel

1 x gebruikershandleiding

2 x geleidende siliconen

Belangrijkste kenmerken

◆ Aan / uit-knop -- 0-7 levels, level 7 betekent 

volledig opgeladen

◆ Vibratieknop -- 0-7 levels, level 7 is de 

hoogste vibratie en neemt vervolgens 

beurtelings af, totdat bij level 0 de 

vibratiemodus stopt

◆ Pieptoon knop -- 0-7 levels, level 7 is de 

hoogste pieptoon en neemt vervolgens 

beurtelings af, totdat bij level 0 de 

piepmodus stopt. 

◆ Gevoeligheidsknop --- instelbare level 1-7 is 

geschikt voor grote en kleine rassen.

Let op: Gewoonlijk wordt de digitale display 

niet weergegeven, wanneer de halsband is 

geactiveerd, wordt de het level van de 

batterij weergeven en niet het level van de 

gevoeligheid. 

◆ De blafband past op alle honden van 2,5-60

kg. 

◆ Productgewicht: 70gr.

◆ Regenbestendig en oplaadbaar 

◆ Het omtrekbereik van de halsband: 18-60cm

Methode voor gebruik

* Als u de halsband heeft ontvangen, test deze dan eerst. (testen op de 

manier zoals hieronder)

* Configureer na het testen de geschikte modus voor uw hond, volg de 

instructies en uw werkelijke situatie!

Vriendelijke herinnering

* Houd een vingerafstand tussen de nek en de halsband om te voorkomen 

dat je wordt getriggerd door het schudden / bewegen / rennen enz.

* Draag niet langer dan 12 uur per dag. Verplaats, indien mogelijk, de 

halsband elke 1 tot 2 uur.

* Doe de blafband af voordat u gaat zwemmen, deze is regendicht, niet 

waterdicht.

* Wanneer u een ijzeren halsband heeft voor uw hond, doe deze dan af.

* Maak het contactgebied tussen de halsband en de hals wekelijks schoon 

met een vochtige doek

* Onderzoek dagelijks het contactgebied tussen de halsband en de nek om 

huiduitslag of pijn te voorkomen

AAN UIT

Druk eenmaal op de aan / uit-knop om in te schakelen, druk nogmaals 3 

seconden op de aan / uit-knop om uit te schakelen

Werking

Dit product gebruikt de trillingssensor voor het onderscheiden van de gevoeligheid, 

wanneer de hond blaft, worden de sensoren geactiveerd en wordt het product 

geactiveerd. De halsband piept en daarna volgt de trilling (afhankelijk van de 

instelling).

Automatische beschermingsmodus

Als de halsbandvergrendeling 7 keer per minuut wordt geactiveerd, gaat deze naar 

de automatische beschermingsmodus, op het display knippert "E", een minuut later 

gaat het product in de werkmodus.

Druk in de automatische beschermingsmodus op een willekeurige knop om het 

product opnieuw in de werkmodus te brengen

Oplaadbare halsband

Druk voorzichtig op de aan / uit-knop, u kunt weten hoeveel het vermogen is.

1 uur oplaadtijd geeft u 14-20 dagen gebruik.

Tijdens het opladen van het product geeft de digitale display het vermogen weer en 

blijft hij knipperen.

Als het product volledig is opgeladen, geeft de digitale buis "7" weer.

Oplaadbare batterij (280 mAh)

Adapter is niet inbegrepen ( telefoonadapter is mogelijk)

Adapterstroom is minder dan 1A

Testen
1. Schakel de anit blafband aan

2. Stel de gevoeligheid in op level 5-7 

3. Stuur een korte stem zoals "wow" (zo kort mogelijk) 

naar sensoren. Aangezien de frequentie van de 

menselijke stem anders is dan die van honden, test dit 

meerdere keren.

4. Het apparaat piept eerst, gevolgd door een trilling. Het 

apparaat is nu klaar voor gebruik.

Veel gestelde vragen

V: Bij welk deel van het lichaam van de hond kan ik de ontvanger plaatsen?

A: Onder de keel.

V: Waarom werkt het product niet terwijl ik deze net gekocht heb?

A: Controleer eerst of het product van stroom wordt voorzien, schakel vervolgens de 

stroom in en stel de gevoeligheid van het product in op level 5-7.

V: Waarom werkt het product niet als de hond blaft?

A: Zorg ervoor dat de producten dicht bij de nek van de hond komen en verhoog de 

gevoeligheid.

V: Trilt de halsband als een andere hond blaft?

A: U hoeft zich hier nooit zorgen over te maken, door de ingebouwde slimme 

blafdetectiechip in de halsband kan alleen het geblaf van uw hond de halsband activeren, 

terwijl het blaffen van andere honden in de buurt het niet kan activeren.

Heeft u vragen over onze blafband, neem dan direct contact op met onze klantenservice.

Attentie:
V: Welk deel van het lichaam van de hond kan de ontvanger plaatsen?

A: Onder de keel.

Houd een vingerafstand tussen de nek en de kraag om te voorkomen dat u 

wordt getriggerd door het schudden / bewegen / rennen enz.

Wanneer u een ijzeren halsband heeft, doe deze dan af, voordat u 

de anti blafband omdoet.

Tips
• U moet deze functies kiezen op basis van de grootte van uw hond(en).

• Raadpleeg de referentietabel voor een gedetailleerde richtlijn van de 

gevoeligheidsklasse die het meest geschikt is voor uw hond.

• U kunt de halsband om uw hond plaatsen zonder het apparaat aan te zetten, 

zodat uw hond zich aan de halsband kan aanpassen.

• Tips om de optimale gevoeligheid voor uw honden te kiezen:

• U kunt de gevoeligheid aanpassen vanaf het hoogste gevoeligheidslevel 7. 

Als uw hond gewend is aan de gevoeligheidsniveaus, kunt u de 

gevoeligheidsniveaus verlagen.

• Het wordt aanbevolen om eerst de geluidsfunctie te gebruiken en vervolgens 

de trilfunctie te kiezen op basis van hoe uw hond reageert op de halsband.

• Tips voor het kiezen van de optimale trilfunctie of piepfunctie voor uw honden:

De grootte van de 

hond

Klein Medium Groot Zeer groot

Gevoeligheidslevel 5-7 4-6 3-5 3-5

De grootte van de hond Klein Medium Groot Zeer groot

Pieptoon 1-2 1-2 3-4 5-7

Vibratielevel 0-1 1-2 3-4 5-7

Hondenmaat referentie 

tabel Grootte Gewicht (kg) Hondensoort

Klein 2,5-10
Poedel; Pomeranian; Teckel; Franse Bulldog; 

Shih Tzu; Dwergschnauzer; Cavalier King 

Charles Spaniel; Boston Terrier; Pembroke 

Welsh Corgis; cocker spaniel

Medium 11-30
Beagle; Bulldog; Duitse kortharige Pointer; 

Siberian Huskie; Australische herder; 

Shetland-herdershond; Engelse

Springerpaniel

Groot 31-40
Labrador Retriever; Duitse herdershond;

Golden Retriever; Bokser

Zeer groot >40
Rottweiler; Doberman Pinscher; Great 

Danes; Mastiff 
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