
Tak for at du har købt et usynligt hegn fra DogWatch. 

Denne manual er en delvis oversættelse af den amerikanske manual. Alle beskrivelser 

omhandlende elektrisk stimulation fra halsbåndet, er ikke-relevante for systemer købt i 

Danmark; Strøm-funktionen er deaktiveret på alle systemer solgt i Danmark,  

§ 1. Brugen af ethvert fjernbetjent eller automatisk virkende aggregat, der hæftes på dyr, og som påfører 

dyret elektrisk stød eller anden væsentlig ulempe, når det aktiveres, er forbudt. 

Vi ønsker at overholde lovgivningen til punkt og prikke. Vi leverer derfor alle vores produkter uden elektrisk 

stimulation aktiveret og uden strømgivende kontaktstykker. Vi har monteret plastichætter på 

modtagerhalsbåndet. Vi vejleder ikke i anvendelsen af ulovlige produkter og vi ønsker ikke at besvare 

spørgsmål vedr. strøm og strømgivende produkter. 

 

Det handler om din hund! 

Takket være vores patenterede SafeLink FM digitale teknologi, AutoMemory, FastReact 
samt andre dyrevenlige funktioner, har du købt det teknologisk mest avancerede Usynlige 
hegn der findes. 
 
Vores omfattende research og tests har resulteret i et produkt, som vil gøre livet som hund 
og hundeejer både lettere og bedre – for nu kan du give din hund frihed og samtidig vide, 
at den er helt tryg. 
 
Vi er også glade for at kunne tilbyde dig en løsning, som er billig i drift og som ikke har en 
negativ indflydelse på miljøet eller æstetikken omkring dit hjem. 
 
DogWatch tilbyder dig stor fleksibilitet. Du kan holde din hund sikkert indelukket i din have, 
men du kan også sørge for at den holdes ude af et område som for eksempel din 
køkkenhave eller børneområde. 
 
DogWatch kan også med stor succes installeres i forbindelse med et allerede eksisterende 
hegn for at forhindre din hund i at hoppe over eller grave sig under det.  
 
Vi har også indendørs systemer som kan fungere i alle områder i dit hjem. Hold hunden 
væk fra sofaer, køkkenborde, væk fra bestemte døråbninger eller værelser – du 
bestemmer. Spørg din DogWatch forhandler til råds vedrørende en løsning på dine 
indendørs behov. 
 
For at være sikker på at dit DogWatch Usynlige Hegn fungerer optimalt, beder vi dig følge 
de træningsprocedurer som er skitseret i denne manual. Hvis du springer trin over, kan det 
have indflydelse på systemets ydeevne, og det kan være usikkert for din hund 
 
Vi anbefaler dig på det kraftigste at se disse korte videoer på DogWatch.com: 
 

https://www.dogwatch.com/customer-resources/outdoor/outdoor-how-to-videos/ 

https://www.dogwatch.com/customer-resources/outdoor/outdoor-how-to-videos/


Contents 
Vigtige Sikkerhedsforanstaltninger ................................................................................................................... 3 

PT4 Transmitter Funktioner (Sender) ................................................................................................................ 3 

R7m og R9 Funktioner (Modtagerhalsbånd) ..................................................................................................... 5 

Batterier ............................................................................................................................................................. 6 

Nulstilling af batteriindikator på din modtager ............................................................................................. 7 

Programmerbare funktioner ......................................................................................................................... 7 

Indstilling af Transmitteren ........................................................................................................................... 7 

Indstilling af modtagerhalsbånd .................................................................................................................... 7 

Modtagerniveauer og transmitteropsætning ................................................................................................... 8 

Nyttige programmeringstips ......................................................................................................................... 8 

Hvordan DogWatch Systemet fungerer ........................................................................................................ 8 

Vigtige påmindelser ........................................................................................................................................... 9 

Fejlsøgning hvis din hund løber væk ............................................................................................................. 9 

Træning af din hund (Meget vigtigt) ................................................................................................................. 9 

Din hunds reaktion på stimulation ................................................................................................................ 9 

Forskellige hundepersonligheder og træk ..................................................................................................... 9 

At skabe de rette omgivelser ....................................................................................................................... 10 

Din grund opdelt i to zoner ......................................................................................................................... 10 

Om at justere modtagerhalsbåndet inden træning .................................................................................... 10 

Påmindelser i forbindelse med træningen .................................................................................................. 11 

Fase 1(2 dage) .................................................................................................................................................. 11 

Hørbar (bip) Træning ................................................................................................................................... 11 

Fase 2 (2-5 dage) ............................................................................................................................................. 11 

Introduktion til korrektion ........................................................................................................................... 11 

Fase 3 (2-5 dage) ............................................................................................................................................. 12 

Introduktion til forstyrrelser ........................................................................................................................ 12 

Fase 4 (2-5 dage) ............................................................................................................................................. 12 

Introduktion til øgede distraktioner. ........................................................................................................... 12 

Fase 5 (2-5 dage) ............................................................................................................................................. 13 

At lade din hund gå uden snor .................................................................................................................... 13 

FASE 6 (2-5 dage) ............................................................................................................................................. 13 

 



Vigtige Sikkerhedsforanstaltninger 
 
DogWatch anbefaler at du tager halsbåndet af din hund om natten, når den opholder sig indenfor.  
 
- Vær venlig at læse al den litteratur der følger med dit DogWatch Usynlige Hegn før du tænder 

for systemet eller begynder at træne med din hund.  
- Forsøg ikke på at afkorte din hunds fulde træning  
- Formålet med DogWatch Usynligt Hegn er udelukkende at holde tamme kæledyr indelukket på 

et bestemt areal. Al anden brug af systemet er på eget ansvar. 
- Skulle det ske, at dit system kræver service, beder vi dig kontakte din lokale DogWatch 

Forhandler. Såfremt du selv forsøger at udføre reparationer på systemet, kan din garanti 
ugyldiggøres.  

- DogWatch Usynlige Hegn er anbefalet til hunde på 6 måneder eller ældre. Din forhandler kan 
hjælpe med at vurdere om en hund der er yngre, er klar til et system.  

- Sørg for at holde halsbånd og transmitter ude af børns rækkevidde. 
- Du må aldrig justere hverken transmitter eller modtager når din hund har halsbåndet på. 
- DogWatch anbefaler at du afbryder strømmen til din transmitter og afbryder loop-ledningen 

under tordenvejr, samt når systemet ikke anvendes i længere perioder. Dette vil forebygge 
skader fra lyn og elektriske overspændinger.  

- Dette produkt er kun beregnet til brug af tamme kæledyr. Hvis din hund er aggressiv og kan 
forvolde skade på sig selv eller andre udenfor det indhegnede område, bør du anvende andre 
metoder for at begrænse din hunds bevægelsesfrihed, som for eksempel traditionel, synlig 
indhegning. 

PT4 Transmitter Funktioner (Sender) 
 
Transmitteren sender et kodet, digital FM-radiosignal gennem afgrænsningskablet. Dette signal 
kan justeres, så du kontrollerer det ”usynlige hegn” rundt om din ejendom. 
 
Husk at du aldrig må justere på transmitteren mens din hund bærer modtagerhalsbåndet 
 
1. Power On/Off: Denne kontakt gør det nemt for dig at tænde eller slukke transmitteren. Det røde 
lys på panelets front viser dig at transmitteren er tændt. 
 
2. Strømforsyning: Transmitteren får strøm gennem en strømforsyning, der er tilsluttet en alm. 
230 volts stikkontakt med jord. Strømforsyning tilsluttes transmitterens stik, mærket “PWR”. 
 
3. PowerPak™: Valgfrit tilbehør. Med dette batteri-backupsystem kan transmitteren holde strøm i 
op til 10 timer, strømmen skulle forsvinde i dit hjem. Når transmitteren får strøm via batteri-backup, 
vil det røde lys på panelets front være slukket. PowerPak tilsluttes transmitteren i stikket, mærket 
”P-PAK”. 
 
4. Jordkabel: Det grønne jordkabel anvendes ikke i Danmark, da vi typisk har jord i vores 
elinstallationer i modsætning til f.eks. USA. Dvs. du behøver ikke tilslutte det. Ønsker du alligevel 
at gøre det, monteres det i stikket der er mærket “GND”. Hvis du er i tvivl om hvorvidt din 
stikkontakt er forsvarligt jordbundet, beder vi dig konsultere din lokale elektriker.  
 
5. Loop Plug: Dit system leveres med ZIP ledning, der har et stik i den ene ende. Dette stik 
passer ind i hullet der er markeret ”Loop” på transmitterens bund. Dette er begyndelsen på 
afgrænsningskablet. Når afgrænsningskablet er korrekt installeret og er tilsluttet transmitteren, vil 
det grønne Loop indikatorlys tænde. Hvis afgrænsningskablet er gået i stykker eller signalet er 



forstyrret, vil Loop indikatorlyset gå ud, og en hørbar advarsel vil lyde. Du bør også gå en runde 
langs hegnet på din ejendom og se om hegnet synligt er beskadiget. 
  
6. Loop Monitor Display (LMD): Loop Monitor Display giver dig en visuel indikation af 
signalstyrken på dit usynlige hegn. På et traditionelt konfigureret hegn, repræsenterer hvert trin på 
skalaen en signal-distance svarende til én fod på hver side af hegnet. Dvs. er range indstillet på 5 
fod vil du have ca. 1,5 meter signal på hver side af hegnet, da én fod er ca. 30 cm. Hvis der 
forekommer en væsentlig forandring (fald) i signalets rækkevidde, kan det være et hint om, at der 
er delvis brud på kablet eller andre problemer med hegnsledningen. 
 
Note: I forhold til ikke-traditionelle kabel konfigurationer, hvor afgrænsningskablet måske er 
placeret tæt på hinanden i en aflang ”banan-facon”, er det ikke sikkert at Loop Display Monitor kan 
måle grænsesignalet præcist i fod. 
 
7. Rækkevidde: Radiosignalet transmitteres fra afgrænsningskablet I alle retninger. Signalet 
justeres ved hjælp af den lille sorte ”range-skrue”, der er på selve transmitteren. Herved kan du 
opnå en vis rækkevidde på begge sider af kablet. Det anbefales at rækkevidden indstilles til 
mellem 6 og 8 fod på begge sider af kablet, men der er mange ting der spiller ind, i forhold til 
hvordan den optimale indstille bør være. Din DogWatch Forhandler kan vejlede dig i at indstille 
radiosignalets afstand alt efter din grunds udformning samt hvilken personlighed og hvilke træk din 
hund har. 
  
Signal Felt: Signalfeltet har to områder. Når din hund først træder ind i signalfeltet, vil den 
modtage en hørbar advarsel, som først stopper, når den bevæger sig bagud af signalfeltet igen. 
Hvis den fortsætter længere ind i signalområdet, vil den modtage en korrektion fra halsbåndet i 
form af en elektrisk impuls. Den del af signalfeltet som afgiver en hørbar korrektion, er cirka de 
første 13 % af det totale område. For at forhindre din hund i at bevæge sig ind i signalområdet og 
blive i den del, hvor den modtager hørbare advarsler, vil modtageren skifte over til en kort 
advarselskorrektion efter 15 sekunder. Dette sker for at forhindre batteriet i at aflade. Dette vil ske 
uanset hvilken indstilling der er på ”mode-knappen”, men vil dog ikke aktiveres, hvis modtageren er 
indstillet på træningsniveauet ”Kun lyd”. (se evt. træningsfase 1, side 15 i den engelske manual). 
 
8. Træningstilstand: Der er en trænings-tilstands-kontakt, som gør det muligt for dig, at vælge 
mellem to kæledyrs-venlige indstillinger: Basic (Indstilling A) og QuickAlert (Indstilling B). Når den 
er indstillet på indstilling A, vil din hund modtage en hørbar advarsel, som bliver efterfulgt af en 
korrektion. Når du skal træne en mere vanskelig hunderace, kan du indstille systemet til indstilling 
B. Hunden vil modtage en meget hurtig ”advarsels-korrektion” efterfulgt af en normal hørbar 
advarsel og derpå korrektion. 
Hvis du har flere hunde knyttet til det samme system, vil alle modtagerhalsbånd blive påvirket, hvis 
du skifter træningsindstilling på transmitteren. 
 
9. Grad: Denne kan indstilles i tre niveauer. (1 = langsom, 2 = medium, 3 = hurtig). Når din hund 
modtager en korrektion, modtages den i en serie af impulser. Hvis du øger graden, betyder det at 
hunden vil modtage flere impulser pr. sekund. Denne funktion er aktiv, når modtagerhalsbåndets 
træningsindstilling er sat til Niveau 1, 2 eller 3. 
 
Se evt. skemaet over de forskellige træningsniveauer og transmitterindstillinger på side 9 i den 
engelske manual. 
 
Note: Bagpå transmitteren er der fire små kontakter (dip-switches). Disse kontakter indstiller din 
transmitter til den korrekte sendefrekvens. Du må IKKE ændre disse indstillinger. Det er 
udelukkende forbeholdt forhandleren. 



R7m og R9 Funktioner (Modtagerhalsbånd) 

 
Letvægtsradiomodtageren som hunden bærer, identificerer det kodede FM-radiosignal fra 
afgrænsningskablet. Det skaber en hørbar advarsel, som efterfølges af en stimulation såfremt den 
kommer for tæt på afgrænsningskablet. Modtageren opererer ved hjælp af et udskifteligt batteri og 
er vandtæt såfremt batterikapslen er korrekt monteret og lukket til.  
 
Justerbart Halsbånd: Din modtager sidder på et justerbart nylon halsbånd. Halsbåndet skal 
anvendes ovenover hundens almindelige halsbånd. Halsbåndet skal justeres sådan at 
kontaktpunkterne rører ved huden på hundens hals. Vær i de første dage opmærksom på at 
halsbåndet sidder rigtigt på hunden. Det er vigtigt, at det ikke sidder for stramt eller forårsager 
irritation for hunden. 
 
DogWatch anbefaler at du tager halsbåndet af om natten når din hund opholder sig inde I huset.  
 
SafeLink® Digital FM Design: Vores patenterede FM-design sætter DogWatch modtageren i 
stand til at genkende vores unikke digitalt krypterede radiosignal, hvorved halsbåndet aktiveres. 
Dette beskytter din hund fra utilsigtede korrektioner, forårsaget af tilfældige radiosignaler som 
udsendes fra andre elektroniske apparater. 
 
AutoMemory™: Vores patenterede Auto-Hukommelse funktion, justerer automatisk 
korrektionsniveauet, når dit kæledyr udfordrer grænsen. Når modtageren er indstillet til et af Auto-
Hukommelsensniveauerne, og hunden bevæger sig ind i signalområdet, vil hunden modtage en 
korrektion svarende til det oprindelige niveau. Hvis din hunde forlader signalområdet, vil 
modtageren automatisk avancere korrektionsniveauet med et enkelt niveau af gangen. Hvis 
hunden ikke går ind i signalområdet i løbet af de næste 24 timer, vil modtageren gå tilbage til 
standardindstillingen. Auto-Hukommelsen er aktiv, når din modtagers træningsniveau er indstillet 
på 4, 5 eller 6. 
 
FastReact: DogWatch modtageren giver dig den hurtigste reaktionstid på markedet. Uanset om 
din hund løber, spadserer eller sprinter ind i grænseområdet, vil modtageren reagere – og korrekse 
– i løbet af 0,125 sekunder. 
 
Automatisk nedlukning: DogWatch systemet er designet til at beskytte din hund imod over-
korrektion i det usandsynlige tilfælde, at din hund bliver fanget i signalområdet. Hvis din hund ikke 
forlader signalområdet, vil modtageren automatisk stoppe med at korrekse efter 15 sekunder – 
hvilket beskytter din hund mod over-korrektion. Modtageren vil automatisk nulstille, når hunden 
forlader signalområdet.  
 
”Plastic-Kødben”: Halsbånd-kødbenet, metallåseskiverne og kontaktstykker fastgør modtageren 
til nylonhalsbåndet. 
 
Kontaktstykker: Med til modtageren hører et sæt kontaktstykker. Din DogWatch forhandler 
sender dig typisk størrelse medium, medmindre andet er aftalt. Du kan få andre størrelser alt 
afhængig af din hunds hals, pels og hudens følsomhed. Kontaktstykkerne skal være i kontakt med 
huden for at hunden kan mærke korrektionen. I visse situationer, kan dit være nødvendigt at klippe 
lidt af hundens pels, så kontaktstykkerne nemmere kan komme i kontakt med huden. Vær meget 
forsigtig, når du fastspænder kontaktstykkerne, da overspænding kan ødelægge modtageren. 
Anvendt altid det medfølgende multiværktøj. 
  



Antenne: Modtagerens retningsuafhængige antennedesign sikrer optimal modtagelse fra 
signalområdet. 
 
Multiværktøj: I det medfølgende multiværktøj sidder der en testlampe, som gør det muligt for dig 
at teste modtageren. Hold testlampe over kontaktstykkerne som vist på Figur 3 i den engelske 
manual og bær modtageren ind i signalområdet et par fod over jordniveau. Når modtageren fanger 
signalet fra afgrænsningskablet, vil den hørbare advarsel lyde, og testlyset vil tændes når du går 
ind I korrektionszonen. 
 
Statuslys: I modtageren finder du et lille status led-lys. Det monitorerer løbende din modtager og 
tilbyder følgende funktioner: 
 
■ Start: Når du indsætter batteriet i modtageren, vil statuslyset blinke rødt og grønt. Dette indikerer 
at modtageren er startet korrekt op. Når den er startet, vil statuslyset fortsat blinke grønt en gang 
hvert halve minut hvilket indikerer, at modtageren fungerer normalt. Skulle det ske at lyset ikke 
blinker, bør du tjekke batteriet for at sikre dig at det er blevet korrekt indsat. 
 
■ Indikator af træningsniveau: Når du programmerer træningsniveauet på din modtager, vil 
statuslyset blinke grønt, samtidig med at der udsendes biplyde. Hastigheden af lys og lyd vil 
afhænge af det træningsniveau du har valgt.  
 
■ Signalområde Indikator: Når du tester din modtager i signalområdet, vil lyset blinke grønt når 
modtageren er i den hørbare zone og grøn og rød når modtageren er i korrektionszonen. 
 
■ Korrektionsalarm: Du vil kunne se om din hund har været udenfor grænsen ved at tjekke 
statuslyset på modtageren. Statuslyset vil lave dobbelt-blink hvert halve minut de næste 24 timer 
efter at din hund har været i eller udenfor grænseområdet. 
 
■ Batteriindikator: Denne funktion monitorer spændingsniveauet i batteriet. Når modtageren 
opdager at batteriet har et lavt spændingsniveau, vil statuslyset skifte fra det normale, grønne blink 
hvert halve minut, til at blinke rødt hvert 10 sekund.  Dette indikerer at dit batteri er tæt på at være 
brugt op, og at du bør udskifte batteriet indenfor de næste 3-4 dage. 
 
VIGTIGT: Se her i manualen hvordan du skifter batteri og nulstiller din modtager. 

Batterier 
Insert R8 battery POSITIVE end down. 

VIGTIGT: Brugen af alle andre batterityper end autoriserede DogWatch batterier kan forårsage 
uregelmæssigheder i modtageren eller kan forårsage permanent skade på systemet. Brugen af 
uautoriserede batterier vil desuden ugyldiggøre garantien på modtageren. 
 
Instruktion til korrekt indsætning af batteri 
 
R7m Batteri: R7m modtageren får strøm fra et 3 volt (1/3N) litium batteri. Modtageren er designet 
til et batteri med en levetid på op til et halvt år. Den negative pol (-) på batteriet skal vende nedad 
når du indsætter det. 
 
R9 Batteri: R9 modtageren får strøm fra et 3.6 volt litium batteri. Modtageren er designet til et 
batteri der har en levetid på op til to år. Den positive pol (+) på batteriet skal vende nedad når det 
indsættes i modtageren. 
 



Spørg din DogWatch Forhandler om en batteriplan, hvorved et nyt batteri sendes til dig med 
posten hver 6 eller 24 måned, afhængig af din modtagertype. 
 

Nulstilling af batteriindikator på din modtager 
1. Tag det gamle batteri ud. 
2. Tag dit multiværktøj og hold magneten i programmeringsposition, uden batteri i modtageren, i 

fem sekunder for at aflade enheden fuldstændigt. Hvis du har forlagt dit multiværktøj, lad da 
blot modtageren ligge i fem minutter uden batteri før du indsætter et nyt batteri.  

3. Indsæt et nyt batteri. Batteri-reminder-funktionen er nu automatisk nulstillet. 
 
Hvis du glemmer at nulstille din modtager før du indsætter et nyt batteri, vil batteriindikator 
funktionen automatisk nulstille sig indenfor 24 timer. 
 

Programmerbare funktioner 
Du kan tilpasse modtageren til en af 20 træningsindstillinger, som det er skitseret i skemaet på 
side 11 i den engelske manual. 
 

Indstilling af Transmitteren 
Niveau: Transmitterens niveauer kan tilpasses tre forskellige opsætninger: (1=langsom, 
2=medium, 3=hurtig). Når din hund får en korrektion, modtages den i en serie af impulser per 
sekund. Når du øger niveauet, betyder det, at den vil få flere impulser per sekund. Niveau 1 er den 
langsomste impuls per sekund; Niveau 3 er den hurtigste. 
 
Træningsniveauer: Med træningsniveau-knappen har du mulighed for at vælge mellem to 
træningsmuligheder. Basis (Niveau A) og Quick-alert (Niveau B). Når den er indstillet på Basic-
niveau, vil dit kæledyr modtage en hørbar advarsel efterfulgt af en korrektion. For hunde som er 
sværere at træne, anvendes Niveau B. Din hund vil da modtage en meget hurtig “advarsels-
korrektion”, fulgt af den normale, hørbare advarsel og korrektion. 
 

Indstilling af modtagerhalsbånd 
Modtagerens træningsniveauer: Din modtager giver dig otte træningsniveauer, hvilket gør dig i 
stand til at indstille træningsniveauet efter din hunds individuelle behov: Udelukkende hørbar, 
Niveau 1 (ekstra lav), Niveau 2 (lav), Niveau 3 (Under middel), Niveau 4 (Middel), Niveau 5 (Over 
middel), Niveau 6 (Høj) og Niveau 7 (Ekstra høj). Når modtageren bliver sendt fra producenten, er 
den automatisk indstillet på Træningsniveau 2 (lav) 
 
At ændre modtagerens indstillinger: Start træningen på niveau 1 eller 2; alt afhængig af din 
hunds personlighed og træk. Spørg evt. din lokale forhandler til råds. Hvis du har behov for at 
ændre træningsniveauet på din modtager, skal du holde magneten i dit multiværktøj ned imod de 
to hævede streger på siden af modtageren. (se figur 1 og 2 i den engelske manual) Hold magneten 
stille og du vil høre en serie af bip, som indikerer det aktuelle træningsniveau. Niveauet der 
udelukkende består af hørbare bip, giver et langt bip, niveau 1 giver ét kort bip, niveau to korte bip, 
niveau 3 giver tre korte bip osv. Træningsniveauet vil blive ved med at øges så længe magneten 
holdes i rette position. Når du når frem til det ønskede niveau, skal du fjerne magneten fra 
modtageren. Modtageren er nu indstillet. 
 
Note: Hver gang magneten aktiverer modtageren, vil antallet af biplyde indikere det aktuelle 
træningsniveau. Så længe du holder magneten på plads, vil det få modtageren til at øge 
træningsniveauet med et niveau af gangen. 
 



Modtagerniveauer og transmitteropsætning 
 

Nyttige programmeringstips 
Anbefalet opsætning: Størstedelen af alle hunde responderer rigtig godt på systemet når 
transmitteren er indstillet på niveau 2 eller 3, og når modtageren samtidig er indstillet på 
træningsniveau 3, 4 eller 5. Følsomme eller meget små hunde som er lette at træne, responderer 
generelt bedre på lavere træningsindstillinger. Hvis din hund ikke responderer positivt på 
træningen, forstået på den måde, at den ikke respekterer grænserne, kan et højere 
træningsniveau typisk være nødvendigt. 
  
Såfremt din hund er svær at træne: Træningsniveau 5, 6 og 7 på din modtager er specielt 
designet til at imødekomme stædige hundes behov. Disse indstillinger vil gøre det muligt at 
systemet yder den ekstra korrektion som nogle hunde har behov for, hvis deres træning skal være 
succesfuld. 
 
Flere hunde: Vores modtagere gør det muligt for dig at indstille hvert enkelt halsbånd på et 
specifikt træningsniveau, så du f.eks. kan have én hund på ”Kun-Lyd” og en anden hund på 
træningsniveau 4. 
 
*** VIGTIGT *** 
Du må aldrig ændre på modtagerens Træningsniveau, når hunden har halsbåndet på.  
 

Hvordan DogWatch Systemet fungerer 
Afgrænsningskablet skaber omkredsen for DogWatch systemet og kan omslutte et areal på op til 8 
hektar. Det kan enten ligge 5-6 cm under jorden eller ligge ovenpå jorden (f.eks. hvis jorden er tæt 
tilplantet med træer eller hvis der er klippegrund). Det kan også installeres rundt om små 
haveafsnit eller swimmingpools, eller kan installeres i forbindelse med et allerede eksisterende 
hegn for at forhindre din hund i at springe over eller grave sig under det.  
 
Afgrænsningskablet: Afgrænsningskablet bærer det kodede FM-radiosignal med sig rundt på 
hele din grund. Kablet kan nedgraves eller ligge ovenpå jorden alt efter hvad der passer dig bedst. 
 
Signalområde: Radiosignalet udsendes fra afgrænsningskablet i alle retninger. Det kan bruges til 
at holde hunde enten inde i eller ude fra et bestemt område. Signalet justeres af range-skruen på 
transmitteren, og kan hermed skabe et signalområde på begge sider af afgrænsningskablet. Det 
optimale er at installere kablet, så det ikke har skarpe hjørner og spidse vinkler. 
.  
Kontinuerlig løkke: For at sikre at systemet fungerer ordentligt, skal afgrænsningskablet være 
formet som en kontinuerlig løkke. Ethvert brud på kablet vil afbryde signalet. Hvis 
afgrænsningskablet er i stykker eller ikke er tilsluttet, vil det grønne Loop Monitor Display (LMD) gå 
ud, og en hørbar advarsel vil lyde. De fleste brud er forårsaget af haveredskaber. Hvis du ikke er i 
stand til at lokalisere hvor kablet er i stykker, kan du kontakte din autoriserede forhandler som kan 
vejlede dig med problemet. 
 
Beskytter mod overspænding: For at få maximal beskyttelse mod overspænding, tilbyder 
DogWatch både intern og ekstern beskyttelse. Det er vigtigt at overspændingsbeskyttelsen er 
ordentligt jordforbundet. Denne del af systemet beskytter transmitteren mod skader forårsaget af 
lynnedslag. Efter lyn og tordenvejr, anbefales det at du sikre dig at transmitteren fungerer 
ordentligt. Lad ikke din hund gå ud igen før du er sikker på at det fungerer.  
 
 



Vigtige påmindelser 
 

• Hold transmitteren og modtagerhalsbåndet ude af børns rækkevidde.  

• Forsøg aldrig selv at udøve service på hverken modtager eller transmitter.  

• Vær sikker på at din samleboks/overspændingsbeskytter er ordentligt jordforbunden. 

• Tilpas halsbåndet tæt omkring din hunds hals. 

• Vær sikker på at batteriet er nyt og at det er korrekt indsat. 

• Træn din hund efter de retningslinjer der er skitseret I denne manual 

• Du må aldrig justere på hverken transmitter eller modtager mens din hund bærer 
modtagerhalsbåndet. 

 

Fejlsøgning hvis din hund løber væk 
Hvis din hund ikke bliver indenfor den DogWatch grænsen bedes du kontrollere: 
 

• Har du og din hund fuldført træningens 6 faser? (Vigtigt) 

• Er batteriet i modtagerhalsbåndet afladt? (læs om multiværktøj og testlampe) 

• Er batteriet korrekt indsat? (læs om batteri-indsætning) 

• Er modtagerhalsbåndet for løst omkring din hunds hals? (læs om tilpasning af halsbånd 

• Fungerer halsbåndet ordentligt? (læs om multiværktøj og testlampe) 

• Er transmitteren tændt og er den ordentligt indstillet? 

• Er signalområdet for smalt? 

• Er interval-niveauet for lavt? 

• Er træningsniveau-kontakten indstillet i den rigtige position? 

• Er afgrænsningskablet koblet fra? 

• Er afgrænsningskablet knækket/gået I stykker? 
 

Træning af din hund (Meget vigtigt) 
 
Dette afsnit dækker de faser, der er nødvendige at gennemgå, for at lære din hund at blive 
indenfor det indhegnede område. For at give dig de bedste kompetencer til processen, er det 
vigtigt at du har et indgående kendskab til den enkelte fase. 
 

Din hunds reaktion på stimulation 
Stimulation er blevet en sikker og effektiv del af hundetræning over de sidste 30 år. 
Alle hunde reagerer forskelligt når de mærker en mild stimulation. Nogle hunde reagerer næsten 
ikke, mens andre måske piber og springer tilbage. Nogle hunde stivner helt. Prøv aldrig at trøste 
din hund når den får en korrektion, da det vil øge dens nervøsitet.  
 

Forskellige hundepersonligheder og træk 
Husk på at en hunds personlighed og træk er forskellige fra race til race. Nogle karakteristika kan 
også være mere fremherskende eller vigende hos nogle hunde fremfor andre indenfor den samme 
race. En genert eller ældre hund kan have behov for en længere Fase 1 træning, mens en 
selskabelig eller let-distræt hund kan have gavn af en kort Fase1 træning efterfulgt af en længere 
Fase 2 eller Fase 3 træning. 
 
Desto bedre du kender din hund, desto lettere vil træningen forløbe for jer begge to! 



At skabe de rette omgivelser 
Indstilling og konsekvens er nøglebegreber! 
 
1. Sørg for at træningen foregår i godt humør. Brug masser af ros. Hjælp hunden til at have en høj 
moral. 
2. Anvend en lys stemme når du roser. Brug overdreven dyb stemme når du giver negative 
kommandoer.  
3. Bevæg dig altid rundt langs hegnet I den samme retning. 
4. Forstærk grænsen ved hjælp af kommandoer. Brug f.eks. kommandoen ”Pas På!” eller ”Nej!” 
når hyletonen aktiveres.  
5. Begræns træningssessionen til 20 minutters varighed. Sørg for at træne konsekvent.  
6. Hold din hund i snor i haven i fem dage 
7. Hvis du træner flere hund, skal du træne dem separat.  
8. Anvend naturligt forekommende distraktioner som for eksempel en nabo eller larmende børn.  
9. Kontakt din DogWatch forhandler hvis du har spørgsmål 
 
Omhyggelig træning er essentiel hvis du skal lykkes. Hvis du har spørgsmål til træningens 
forskellige faser, især i løbet af de første uger, eller hvis du har spørgsmål vedrørende din hunds 
opførsel under træningen, beder vi dig kontakte din lokale, autoriserede DogWatch forhandler, der 
vil stå til rådighed med råd og vejledning. 
 

Din grund opdelt i to zoner 
Tænk på, at din ejendom er inddelt I to zoner: 
 
1. SIKKERHEDSZONEN: Er området, hvor du gerne vil have din hund – Der hvor den kan lege frit 
2. UNDGÅELSESZONEN: Dette er signalområdet, som er skabt ved hjælp af afgrænsningskablet. 
Når din hund krydser signalområdet, vil modtagerhalsbåndet udsende en hørbar advarsel, som 
følges op af en korrektion. Når træningen er gennemført, vil din hund forblive i sikkerhedszonen.  
 

Om at justere modtagerhalsbåndet inden træning 
I starten kan det være en god idé at markere de usynlige grænser for din hund Her kan du 
anvende nogle små flag eller du kan udspænde et stykke reb, plastic strimmel, snor med plastic i 
eller lignende. Træningsflag kan købes hos din DogWatch forhandler, men er ikke et krav. 
 
Før du starter træningen med din hund, skal du sikre dig at DogWatch modtagerhalsbåndet sidder 
rigtigt omkring din hunds hals. Gå derpå udenfor. 
 
1. Halsbåndet skal side tæt omkring hundens hals. Dette er ekstremt vigtigt! 
2. Du må ikke kunne klemme mere end en enkelt finger ind mellem kontaktstykkerne og hundens 
hals.  
3.Når du tjekker hvor stramt halsbåndet sidder, er det vigtigt at hundens hals er i nedadvendt 
position (som når den går og snuser i jorden). Det er i denne position hundens nakke er mindst i 
omkreds.  
4. Hvis halsbåndet er for stramt, vil modtagerdelen rykke sig bort fra under halsen og ud på siden 
af halsen, når hunden ryster med hovedet.  
5. Hvis halsbåndet er for løst, vil hunden ikke modtage den ønskede korrektion når den bevæger 
sig ind i Undgåelseszonen. 
6. Husk med jævne mellemrum at tjekke din hunds hud på halsen for eventuel irritation. 
7. DogWatch anbefaler på det kraftigste at halsbåndet fjernes fra hunden dagligt når hunden 
opholder sig indendørs. 
 



 

Påmindelser i forbindelse med træningen 
Formål med træningen er at din hund skal lære grænsen at kende og skal vide hvordan den skal 
reagere på den. 
 
1. Kun et stykke af haven, nemlig Undgåelseszonen, skal hunden holde sig væk fra. 
2. Legetid er meget vigtig! Husk på at styrke Sikkerhedszonen og leg med din hund både før, 
under og efter hver enkelt træningssession. 
3. Sørg for aldrig at smide en bold eller et andet legetøj ind i ”Undgåelseszonen” under træningen.  
4. Træningen består af 6 faser. Start træningen med den hørbare biplyd, Niveau 1 eller Niveau 2; 
alt afhængig af din hunds race og personlighed. Spørg evt. din DogWatch forhandler til råds. 

Fase 1(2 dage) 

Hørbar (bip) Træning 
 
I denne fase indstilles korrektionsniveauet på modtageren til ”Kun-Lyd”. Din hund vil kun høre en 
biplyd og vil ikke modtage en korrektion i denne fase. 
 
1. Giv din hund halsbåndet på 20 minutter før træningen. Din hunds almindelige halsbånd bør 
placeres under DogWatch halsbåndet.  
2. Fastgør den grønne DogWatch træningssnor på hundens normale halsbånd. 
3. Tag din hund med udenfor og leg med den i Sikkerhedszonen nogle minutter.  
4. Gå med din hund rundt om i din have, men kun indenfor Sikkerhedszonen og cirka 1 meter fra 
grænsen – dvs. træningsflagene (eller noget andet synligt). 
5.Når du når til slutningen af gåturen, skal du nærme dig et træningsflag. Hold hunden i snoren i 
den ene hånd, og ryst eller slå til et træningsflaget med den anden hånd, mens du solidt advarer 
hunden i et dybt toneleje. ”Pas på!”. Du kan også få en ven eller et familiemedlem til at sidde i 
Undgåelseszonen og slå til flagene, når du nærmer dig dem.  
6. Giv hunden en korrektion ved at svirpe let med hundesnoren, og træk jer hurtigt tilbage til 
Sikkerhedszonen. Dette giver hunden en følelse af vigtigheden af at trække sig tilbage. Det skal 
ikke føles tilfældigt at i vender om. Husk at bruge masser af “God Hund” og “Dyyygtig” – ros når i 
har trukket jer tilbage til Sikkerhedszonen. 
7. Gå nu en tur med din hund og tillad den at gå ind I Undgåelseszonen mellem to flag. 
8. Når din hund går ind I Undgåelseszonen, vil han modtage en hørbar advarsel. Du skal straks 
råbe ”Pas på!”, og trække konsekvent i hundesnoren, så din hund bliver trukket tilbage til 
Sikkerhedszonen. Giv masser af ros! 
9.Du skal gentage punkt 8 flere forskellige steder på din grund – hvor der er synlige flag. Hold øje 
med om din hund tøver når I nærmer jer flagene. Det kan være din hund vender om eller ryster på 
hovedet når han hører bippet. . 
Husk på at legetid er ekstremt vigtigt. Ros og leg med din hund i Sikkerhedszonen nogle minutter. 
Tag derpå din hund med indenfor og tag modtagerhalsbåndet af efter omkring 20 minutter. 
Træn din hund på denne måde i mindst 2 dage før du går videre til Fase 2. 

Fase 2 (2-5 dage) 

Introduktion til korrektion 
1. Giv din hund DogWatch modtagerhalsbåndet på mindst 20 minutter før i går ud og træner. 
2. Klik den grønne DogWatch hundesnor på og tag hunden ud at lege nogle minutter I 
Sikkerhedszonen. 
3. Gå rundt omkring på hele området; men bliv inde I Sikkerhedszonen. Hold et par pauser 
undervejs; slå til et flag, råb ”Pas på!”. 



4. I Fase 2 aktiveres korrektion på modtagerhalsbåndet. Alt afhængig af din hunds personlighed 
vælges et passende niveau. Typisk er træningsniveau 2 et godt sted at starte. Træningen i Fase 2 
vil hjælpe dig med at styrke din hunds opfattelse af grænserne, og de konsekvenser det har, hvis 
den går forbi træningsflagene. Udvælg dig en ny lokation i dag. Tillad din hund at gå ind i 
Undgåelseszonen i dag og råb ”Pas på!”. Når din hund kommer ud fra Undgåelseszonen efter den 
hører advarselsbippet, skal du rose den i et par minutter inde i Sikkerhedszonen. Vælg et nyt sted 
på din grund, og gentag øvelsen.  
Hvis din hund ikke reagerer på korrektionen, skal du først tjekke at kontaktstykkerne er i berøring 
med hundens hals. Reagerer hunden stadig ikke, øges niveauet til træningsniveau 3. Har det 
ingen effekt anbefales det, at du kontakter din forhandler. 
 
Husk: Træningssessionerne må ikke være længere end 20 minutter, en eller to gange dagligt.  
 
5. Efter endt træning; ros din hund og leg med den i Sikkerhedszonen nogle minutter, før du tager 
den med ind I huset og tager DogWatch halsbåndet af efter cirka 20 minutter.  
 
Note:  Det er vigtigt at du ikke tager halsbåndet af umiddelbart efter endt træning, da du ikke 
ønsker at din hund skal forbinde korrektion med halsbåndet.  

Fase 3 (2-5 dage) 

Introduktion til forstyrrelser 

1. Giv din hund modtagerhalsbåndet på mindst 20 minutter før du går udenfor.  
2. Klik det grønne DogWatch hundesnor på, og tag din hund med ud at lege et par minutter I 
Sikkerhedszonen. 
3. Gå rundt omkring i Sikkerhedszonen og få en assistent (ven eller et familiemedlem) til at komme 
til syne udenfor Sikkerhedszonen mindst 3 til 5 meter bagved flagene. Gå forbi personen uden at 
tale med vedkommende, og bliv i Sikkerhedszonen. 
4. Hvis din hund nærmer sig assistenten og går ind i Undgåelseszonen, skal du lade din hund 
modtage en korrektion. Råb ”Pas På!”, og træk den tilbage ind i Sikkerhedszonen.  
5. Lad assistenten gå væk, gå med din hund rundt i haven igen, og lad assistenten dukke op et nyt 
sted. Din assistent kan eventuelt råbe hundens navn, men må ikke kalde hunden til sig med ”kom!” 
eller ”Her!”. 
6. Hvis din hund forsøger at komme over til assistenten, skal du råbe “Pas på!” og ryste med 
flagene. Gentag øvelsen i op til 20 minutter totalt.  
7. Hvis din hund ikke lægger an til at gå over mod din assistent, ros da din hund i 
Sikkerhedszonen. 
8. Gentag denne øvelse 2-5 dage. Gå derpå videre til fase 4. 
 

Fase 4 (2-5 dage) 

Introduktion til øgede distraktioner. 
1. Giv din hund DogWatch modtagerhalsbåndet på mindst 20 minutter før i går ud I haven for at 
træne. 
2. Klik den grønne hundesnor på din hunds almindelige halsbånd, og tag den med udenfor. Start 
med at lege et par minutter i Sikkerhedszonen. 
3. Forstærk flagene. 
4. Introducer “real life” forstyrrelser til din hund. Få en ven til at komme forbi eller start træningen 
bedst som postbuddet kommer eller bussen stopper udenfor. Vær ekstra forsigtig hvis du bruger et 
køretøj som forstyrrelse. (Figur 15) 



5. Sørg for at holde hunden I snor når du introducerer forstyrrelsen for første gang. Hvis din hund 
prøver at løbe forbi flagene og dermed får en korrektion, skulle han gerne vende tilbage til 
Sikkerhedszonen. Ros da – og leg – med din hund.  
6. Hvis din hund trækker sig tilbage til Sikkerhedszonen, skal du tage hundesnoren af (men behold 
den indenfor rækkevidde), og lad det forstyrrende element vende tilbage. Ros og leg med hunden. 
7. Hvis din hund er bange for at bevæge sig, træk ham da tilbage til Sikkerhedszonen. Fortsæt 
træningen med distraktioner i 2 til 5 dage.  
Husk: Leg og ros når træningssessionen slutter. 
 

Fase 5 (2-5 dage) 

At lade din hund gå uden snor 
1. Giv din hund Dog Watch modtagerhalsbåndet på mindst 20 minutter før I går ud for at træne. 
2. Klik den grønne DogWatch træningssnor på din hunds almindelige halsbånd og tag ham med ud 
at lege et par minutter i Sikkerhedszonen. Fjern træningslinen og lad ham løbe frit rundt i haven. 
Ryst med flagene for at markere grænsen for hunden.  
3. Vigtigt: Din hund vil blive mere og mere veltilpas og tryg med tiden. Din hund bør blive omkring 6 
fod fra flagene i starten når han slippes løs på egen hånd. Gradvist vil han blive mere og mere tryg 
i Sikkerhedszonen, og du vil til sidst kunne fjerne flagene et for et, dag for dag. Hunden vil nu have 
lært hvor det er trygt at færdes.  
Hvad du kan forvente når din hund løber løst uden træningsline. 
1. Din hund vil løbe I retning af flagene; han vil se dem og stoppe op. 
2. Din hund vil nærme sig grænsen til Undgåelseszonen, vil høre et bip, og vil trække sig tilbage til 
Sikkerhedszonen. 
3. Din hund vil høre et bip, modtage en korrektion og derpå trække sig tilbage.  
4. I sjældne tilfælde vil din hund løbe igennem grænsen (den usynlige afspærring). 
- Hent hunden tilbage. Tag modtagerhalsbåndet af ham og gå med ham tilbage til haven. 
- Tag hunden med ind I huset og ring til din DogWatch Forhandler. Det vil være nødvendigt med 
yderligere flagtræning eller eventuelt et højere niveau af korrektion. Din DogWatch Forhandler vil 
instruere dig over telefonen eller vil komme hjem til dig og din hund for at guide dig i ekstra 
træning.  
 
Meget vigtigt: Du må ikke straffe hunden verbalt for at han har fejlet. Han er stadig i gang med at 
lære.  
 
 
 

FASE 6 (2-5 dage) 
At tage din hund med udenfor indhegningen.  
Din forhandler vil hjælpe dig med at fastsætte hvornår det er tid til at din hund kan komme udenfor 
indhegningen for at gå en tur. Det er vigtigt at du er konsekvent når du tager din hund ud for at gå 
en tur. Vær sikker på at du bruger din hunds almindelige halsbånd og snor og benyt den samme 
”indgang og udgang” fra indhegningen hver gang I går tur udenfor. Hvis du har en lille hund, kan 
du løfte ham op og bære ham gennem den flagede Undgåelseszone under den første uges 
træning.  
 
Træningstips 
1. Når du er udenfor Sikkerhedszonen, må du ALDRIG kalde din hund til dig.  
2. Du må aldrig lade din hund gå i området med flag under træningen.  



3. Sørg for ALTID at styrke hundens tilbagetræknings-koncept ved at ryste flagene mens du siger 
“pas på!” og giver kommandoen “tilbage-tilbage-tilbage”, når din hund får en hørbar advarsel eller 
en korrektion under træningen. 
4. Juster modtager halsbåndet, test batteriet med jævne mellemrum, og sørg for at 
kontaktstykkerne er rene.  
5. Efter træningsperioden er slut må din hund gerne bære halsbåndet om dagen, men tag det af 
om aftenen. Hold øje med at der ikke er nogen hudirritation på din hunds hals.  
6. Sørg for at du træner konsekvent 15 til 20 minutter en eller to gange dagligt.  
7. Du må ALDRIG (!) kaste en pind eller et stykke legetøj ind I Undgåelseszonen! 
8. Sørg for ALTID at have en positive attitude og et godt humør når du træner din hund. 
 
 
GARANTIER 

Registrering af garantier 
 
Dit Garanti-Registrerings-Kort skal være udfyldt for at din garanti bliver aktiveret.  
Udfyld det vedlagte Garanti Registrerings Kort og mail tilbage til DogWatch indenfor syv (7) dage. 
For din bekvemmeligheds skyld, er det også muligt at udfylde garanti registreringen online på 
www.dogwatch.com. 
 
Producentens Garanti 
1.GARANTI: DogWatch Inc., genstand for de termer og betingelser opført herunder, garanterer 
hermed at den vil reparere eller erstatte, efter egen vurdering og skøn, uden at opkræve betaling 
for løsdele eller arbejdstimer, produktet eller dele deraf. (med undtagelse af isoleret kabel), som af 
DogWatch Inc. vurderes at være defekt som følge af ukorrekt håndværk og /eller materiale for 
garantien fra den originale salgsdato, der ses herunder. 
Garantikrav kan være genstand for gebyrer i forbindelse med forhandler-services og/eller 
ekspeditionsudgifter. Bortset fra den garanti som er anført ovenfor, fralægger DogWatch Inc. sig 
alle 
express and implied warranties or 
merchantability or fitness for a particular purpose. Som en betingelse i denne garanti, er kunden 
forpligtet til at: 

a) Sende det garanti-registrerings-kort som fulgte med produktet til DogWatch Inc. 10 
Michigan Drive, Natick, MA 01760, (800) 793-3436, eller fuldføre garant registreringen 
online på www.dogwatch.com senest syv (7) dage efter du har købt produktet. 

b) Underret DogWatch Inc. indenfor garanti perioden hvis dit product er blevet defekt og 
c) Send produktet tilbage, med forsikring og forudbetalt porto, til DogWatch Inc. på 

ovenstående adresse. 
 

DogWatch Inc. har under denne garanti det fulde ansvar for at reparere eller erstatte (efter eget 
skøn), ethvert produkt eller enhver del som af DogWatch Inc. vurderes at være defekt. DogWatch 
Inc. vil under ingen omstændigheder hæfte for specielle eller indirekte følgeskader, der er opstået 
under brug af produktet. Under ingen omstændigheder skal DogWatch Inc.’s erstatning overstige 
produktets købspris. 
 
 
2. *DEALER-INSTALLERET GARANTI: Alle Performance Serier eller 1200 Systemsendere, som 
er installeret af en autoriseret forhandler, som er udstyret med en DogWatch Lynafleder og som er 
jordforbundet efter gældende DogWatch specifikationer, vil være dækket af garantien så længe 
den oprindelige køber ejer systemet. For at denne ekstra garanti effektueres, skal den 
installerende forhandler og kunden udfylde og underskrive kundens Ordre Formular, og sende det 
til DogWatch senest syv (7) dage efter købet. 

http://www.dogwatch.com/


3. INSTALLATION OG VEDLIGEHOLDELSE: Forhandleren skal – for en ikke refunder bar 
installations-afgift – installere produktet i overensstemmelse med DogWatch Inc. 
installationsmanual. Hverken forhandler eller DogWatch Inc. kan holdes ansvarlig for eventuelle 
skader på underjordiske slanger, rør eller lignende, ligesom det heller ikke er hverken forhandleren 
eller DogWatch Inc. som er ansvarlige for at genskabe kundens lokaliteter til deres oprindelige 
stand.  
4. ADVARSEL: DU SKAL TRÆNE DIN HUND I HENHOLD TIL TRÆNINGSMANUALEN HVIS 
DETTE SYSTEM SKAL VÆRE EFFEKTIVT. SYSTEMET ER IKKE BEREGNET TIL BRUG VED 
HUNDE DER HAR AGGRESSIV ADFÆRD.VED AT UDFYLDE KØBSAFTALE-FORMULAREN, 
ERKENDER KUNDEN AT DERES HUND (-E) IKKE HAR EN SÅDAN ADFÆRD. PRODUKTET 
ER IKKE I STAND TIL AT HOLDE ALLE HUNDE INDENFOR DET INDHEGNEDE OMRÅDE I 
ALLE TILFÆLDE. HVIS KUNDENS HUND (-E) KUNNE RISIKERE AT FORVOLDE SKADE PÅ 
SIG SELV ELLER ANDRE INDENFOR ELLER UDENFOR DET INDHEGNEDE OMRÅDE, 
BURDE KUNDEN TAGE YDERLIGERE FORANSTALTNINGER I BRUG I FORSØGET PÅ AT 
HOLDE HUNDEN INDE I INDHEGNINGEN. 
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