
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees deze handleiding aandachtig voor gebruik. 
 
 

Bedankt voor het aankopen van de anti-blafhalsband. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiligheidswaarschuwing - Lezen voor gebruik: 
Laat de halsband niet langer dan 6-10 uur om de hond zitten om 
druknecrose te voorkomen doordat de sondes de huid raken. 
Doe de halsband niet om als de hond slaapt, ligt of zonder toezicht 
is. 
 
Zorg ervoor dat de sondes zich op een vingerbreedte van de nek 
van de hond bevinden (steek uw vinger tussen de nek van de hond 
en de sondes om dit te testen) 
 
Belangrijke opmerking: 
Als de halsband correct is aangebracht, BEWEEGT DEZE NIET. Je 
kunt slechts één vinger onder de halsband schuiven. 
Als de halsband NIET CORRECT IS GEPLAATST, gaat deze 
willekeurig af en werkt niet als uw hond blaft. 
 
Inleiding: 
De anti-blafhalsband stopt het blaffen met progressief toenemend 
geluid en trillingen die wordt gecontroleerd door een 
microprocessor die het blaffen van uw hond onderscheidt van 
andere omgevingsgeluiden. De halsband levert automatisch geluid 
en trilt automatisch na elke blaf. 
 
 
PRINCIPES VAN OPERATIES: 
 
De anti-blafband heeft 7 correctieniveaus, die verschillende 
combinaties van geluid en trillingen opleveren: 
 
 

● 1e blaf:  
Progressieve waarschuwingspieptonen gedurende 1,5 seconden 
● 2e blaf:  
Progressieve waarschuwingspieptonen gedurende 2,5 seconden 
● 3e blaf:  
Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 0,5 seconden 
● 4e blaf:  
Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 1 seconde 
● 5e blaf: 
Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 1,5 seconden 
● 6e blaf:  
Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 2 seconden 
● 7e blaf:  
Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 2,5 seconden 
● 8e blaf:  
Slaapmodus voor veiligheid (gedurende 1 minuut) 
 
Er zijn in totaal 7 gevoeligheidsniveaus. Het 4e niveau wordt 
automatisch ingesteld na het plaatsen van de batterij. 
 
DRAAG DE HALSBAND NOOIT OM UW HOND ZONDER DEZE 
EERST TE TESTEN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN. 
 
Zorg voor een goede batterij voordat je gaat testen. 
 
Handleiding: 
Onze PET683V is vrijwel volledig automatisch. Installeer gewoon 
een 6-volt alkalinebatterij, pas de riem aan de grootte van de nek 
van uw hond aan en de PET683V begint automatisch zijn werk te 
doen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. BATTERIJ INSTALLATIE: 

a) Verwijder de decoratieve afdekplaat. 
b) Trek de riem los. 
c) Verwijder het batterijdeksel. 
d) Plaats de batterij (6 volt) tussen het “klemcontact” [positieve Pool 

(+)] en het “veercontact” [negatieve pool (-)]. 
De halsband wordt automatisch ingesteld op het 4e 
gevoeligheidsniveau (in totaal zijn er 7 gevoeligheidsniveaus). 
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Gebruikershandleiding 
 

MMBRANDS Stap 1 Stap 2 

Stap 3 

Schroef 
de sondes op 
de elektroden 

Verwijder 
de afdekplaat 

Installeer 
de batterij 

Test het handmatig, raadpleeg het diagram  
op pagina 4 voor het testresultaat. 

Blaas in het 
klein gaatje Piep geluid 

Rood LED-lampje 
blijft branden 

Trillen 
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2. DE HALSBAND TESTEN VOOR GEBRUIK: 
Neem de halsband in je handen met je gezicht naar de achterkant 
van de halsband gericht en blaas voorzichtig een klein luchtstootje 
in de richting van het kleine gaatje tussen de 2 vibratiesondes (zie 
afbeelding op pagina 5), je hoort een pieptoon. 
Blaas nog een keer lucht en je hoort de tweede piep. 
Blaas voor de derde keer en je hoort een pieptoon en voelt een 
milde trilling (vergelijkbaar met de trilling van een mobiele telefoon). 
Je kunt hiermee doorgaan tot het 7e correctieniveau is bereikt. 
 
3. DE GEVOELIGHEID AANPASSEN 
Er zijn twee KNOPPEN + - die worden gebruikt om de gevoeligheid 
aan te passen en elke keer dat er een pieptoon weerklinkt, wordt de 
gevoeligheid geleidelijk verhoogd of verzwakt. Hoe hoger het 
gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het is om de halsband te 
activeren. 
  
4. DE HALSBAND OM UW HOND OMZETTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorg ervoor dat er niet meer dan 1 vinger door kan. 

Doe de halsband om de nek van uw hond en pas de lengte van de 
halsband aan met behulp van de schuifgesp. De halsband moet 
goed onder de nek van uw hond aansluiten. 
 
JUISTE PASVORM: De halsband beweegt niet en je kunt 
SLECHTS ÉÉN vinger onder de halsband schuiven. 
ONJUISTE PASVORM: De halsband beweegt en je kunt TWEE 
vingers onder de halsband schuiven. De halsband gaat dan 
willekeurig af en werkt niet correct als uw hond blaft. 
 
Zorg ervoor dat de trilsondes rechtstreeks in contact staan met de 
huid van uw hond. Haar tussen de sondes en de huid zal het effect 
van de trilling verminderen. Indien nodig is het raadzaam om de 
vacht van de hond onder de nek te knippen of te scheren om direct 
contact te garanderen. 
 
Let op/Opmerkingen: 
1. Zorg ervoor dat je, voordat je de halsband omdoet, de afgeronde 

sondes op de trilling elektrodes schroeft! Gebruik de minisleutel 
om ze vast/los te draaien. 

 
2. BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. 
 
3. Laat uw hond niet op deze halsband kauwen. Je moet ook 

proberen om krabben of klauwen aan de behuizing te 
minimaliseren. 

 
 
 

4. Dit apparaat is gemaakt van plastic en elektronische 
componenten die niet verteerbaar zijn. Raadpleeg uw plaatselijke 
dierenarts als uw hond onderdelen van dit product heeft ingeslikt. 

 
5. De halsband is niet bedoeld om als veiligheidshalsband te 

worden gebruikt. Als je een lijn gebruikt, gebruik deze dan met 
een apart type halsband. 

 
6. Controleer de nek van uw huisdier dagelijks op tekenen van 

uitslag of pijn. Als je uitslag of een pijnlijke plek waarneemt, 
verwijder dan de halsband een paar dagen. 

 
7. Gebruik de halsband niet als uw huisdier last heeft van vlooien of 

oormijt. Constant krabben door vlooien of oormijt kan er soms 
voor zorgen dat de halsband reageert wanneer dit niet de 
bedoeling is. Als deze activiteiten duidelijk zijn, laat uw huisdier 
dan door een dierenarts controleren op parasieten. 

 
8. Hoewel de microprocessor van de anti-blafhalsband is ontworpen 

om het individuele blaffen van uw hond te onderscheiden van 
verdwaalde omgevingsgeluiden, kan het apparaat af en toe 
worden geactiveerd door andere trillingen of geluiden. Dit is 
normaal, maar het zou niet zo vaak mogen gebeuren omdat het 
dan verwarrend wordt voor uw huisdier. 

 
 
 
 
 

Foutopsporing: 
 
V. De halsband blijft maar afgaan. 
A1. De gevoeligheid is te hoog ingesteld. Verlaag de gevoeligheid 
door op de min "-" knop te drukken. 
A2. De halsband is niet strak genoeg, span de halsband aan. 
V. Mijn hond schudt zijn kop en de halsband gaat uit. 
A. Omdat de hond zich zo ongemakkelijk voelt bij het dragen van 
de halsband, schudt hij zijn kop en krabt aan de halsband om deze 
te activeren. 
V. Mijn hond blaft, maar de halsband is niet geactiveerd. 
A. Controleer de batterij door een volledige test uit te voeren. Als de 
halsband correct test, moet je ofwel het gevoeligheidsniveau 
verhogen door op "+" te drukken om het activeren te 
vergemakkelijken, of de halsband strakker maken omdat deze 
mogelijk te los zit. 
Q. De halsband piept, maar trilt niet. 
A. Er is niet genoeg stroom in de batterij om de halsband te laten 
trillen. Plaats een nieuwe batterij. 
V. De halsband gaat af als mijn hond niet blaft. 
A. De halsband geeft soms valse meldingen... 
Maak je hier geen zorgen over, je hond leert heel snel dat het 
gewoon een vals alarm is. Alle honden leren snel dat de twee 
piepjes slechts twee piepjes zijn als ze aan het blaffen zijn. Maar 
als verantwoordelijke hondenbezitter weet je dat de halsband is 
ontworpen om overmatig geblaf te stoppen. 
 
 
 

Gevoeligheids-
niveau knop 

Hoog LED-lampje Laag 

Opening voor de stemtest 

Trilling sondes 

Decoratieve afdekplaat (Je moet de afdekplaat verwijderen 
voordat de batterij wordt vervangen). 

Batterij- 
deksel 

Verwisselbare Lange/Korte Sondes 
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