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Distribuitorul dumneavoastră autorizat DogWatch  
 

Dacă informaţiile cu privire la distribuitorul dumneavoastră nu sunt specificate mai jos, 

vă rugăm contactaţi-ne la numărul de telefon: 800-793-3436, x622 sau accesaţi adresa de 

web www.dogwatch.com şi daţi click pe “Distribuitor Local” 

 

Reprezentantul şi distribuitorul exclusiv al produselor DogWatch Inc. pe teritoriul 

României  este S.C. DAVID INTERNATIONAL S.R.L. (numit în continuare 

DogWatch România). 

Date de contact: 0756-087-088, www.dogwatch.ro , adresă sediu: Târgu-Mureş, B-

dul 22 Decembrie nr. 158, CP 540124, jud. Mureş 

 

DogWatch, logourile DogWatch, Seriile Performance, şi SafeLink sunt mărci înregistrate 

ale DogWatch Inc. FastReact, AutoMemory, PetFriendly, PowerPak, Scoot, 

GroundsKeeper, HouseKeeper, It’s All About Your Dog, Surrounding Pets With 

Freedom Since 1990 şi Simply The Best... No Getting Around It sunt mărci ale 

DogWatch Inc. 

 
 

Logourile Consumers Digest şi Best Buy Seal sunt mărci înregistrate ale Consumers 

Digest şi utilizate sub licenţă. 

 

Produsele DogWatch sunt protejate sub numerele de brevet U.S.: 5,353,744; 5,465,687; 

6,079,367; 6,360,698; 6,467,435; 6,575,120; 6,825,768 ; şi D,491,481. 

 

Acest aparat este conform cu partea 15 din Regulamentul FCC. Exploatarea este 

condiţionată de următoarele două condiţii: (1) Acest aparat nu poate provoca interferenţe 

dăunătoare, şi  (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă, inclusiv 

interferenţe care pot cauza operaţiuni nedorite. 

 

Produsele DogWatch nu conţin plumb şi sunt în concordanţă cu iniţiativa Reducerii 

Substanţelor Periculoase.  

 

©2007 DogWatch Inc. Toate drepturile rezervate. 295001 Rev. C 01-07  
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Vă mulţumim că aţi achiziţionat Sistemul de garduri invizibile 

DogWatch!  
 

 

 

Achiziţionând It’s all about your dog.™ aţi cumpărat cel mai avansat System de 

garduri invizibile din punct de vedere tehnologic, datorită tehnologiei SafeLink® FM 

digital, AutoMemory™, FastReact™  şi a celorlalţi caracteristici pet-friendly™ . 

 

Cercetările noastre complete au avut drept rezultat 

dezvoltarea unui produs care vă uşurează viaţa - vă puteţi 

bucura de patrupedul dumneavoastră ştiindu-l în siguranţă. 

 

Totodată vă oferim o soluţie care este ieftină şi nu are nici un impact 

asupra aspectului estetic al proprietăţii dumneavoastră. 

 

Datorită angajamentului nostru de a oferi excelenţă şi valoare, Consumer 

Digest ne-a nominalizat cu titlul de „Ce mai bună achiziţie” în fiecare an, 

începând cu anul 1998. 

 

DogWatch® vă oferă o mare flexibilitate. Nu numai că vă puteţi ţine câinele în 

curte, îl puteţi ţine departe de grădină sau de piscină. DogWatch poate fi ataşat unui gard 

deja existent pentru a preveni câinele să nu sară gardul sau să nu sapă sub gard. 

 

Vă putem oferi şi sisteme interioare care funcţionează în toată casa. Ţineţi câinele 

departe de canapea, camere sau alte spaţii marcate de dumneavoastră. Solicitaţi 

distribuitorul DogWatch să vă ofere sistemul interior cel mai adecvat necesităţilor dvs. 

  

Pentru a vă asigura că aceste sisteme funcţionează corect, vă rugăm respectaţi 

procedurile de dresaj descrise în acest manual. Orice modificare a programelor descrise 

poate duce la scăderea eficienţei sistemelor şi poate fi periculos pentru câinele 

dumneavoastră. 

 

Dacă aveţi întrebări vă rugăm contactaţi distribuitorul autorizat DogWatch local.  

 

 

 

 

Surrounding Pets With Freedom Since 1990.™ 
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Precauţii importante 
 

DogWatch recomandă îndepărtarea zgardei pe timpul nopţii 

atunci când câinele este în casă. 

 

 

 Vă rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile cu privire la Sistemele de garduri 

invizibile DogWatch® înainte să utilizaţi sistemul sau să începeţi dresajul. 

 

 Nu încercaţi să reduceţi timpul de dresaj destinat câinelui dumneavoastră. 

 

 Sistemul de garduri invizibile DogWatch® este destinat în exclusivitate câinilor 

domestici. Folosirea acestuia în alte scopuri este pe riscul şi răspunderea dvs. 

 

 În cazul în care sistemul necesită reparări, vă rugăm contactaţi Distribuitorul 

DogWatch autorizat. Încercarea de a repara sistemul poate duce la pierderea 

garanţiei. 

 

 În cazul în care sistemul necesită  reparare, vă rugăm contactaţi Distribuitorul dvs. 

autorizat DogWatch. Încercarea de reparare a sistemului poate duce la pierderea 

garanţiei. 

 

 Sistemul de garduri invizibile DogWatch® este recomandat câinilor care au vârsta 

de 6 luni sau mai maturi. 

 

 Nu lăsaţi transmiţătorul şi zgarda cu receptor la îndemâna copiilor. 

 

 Nu ajustaţi transmiţătorul sau receptorul atunci când câinele dvs. poartă zgarda. 

 

 DogWatch vă recomandă să deconectaţi transmiţătorul pe timpul unei furtuni sau 

atunci când nu este utilizat pentru perioade îndelungate. Această măsură de 

precauţie poate prevenii posibilele prejudicii cauzate de fulger sau electrocutare. 

 

 Acest produs este destinat numai câinilor domestice dresate. Dacă câinele dvs. 

este agresiv sau violent şi poate să se rănească sau să cauzeze daune celor aflaţi în 

afara perimetrului îngrădit ar trebui să luaţi alte măsuri de a vă stăpâni câinele 

cum ar fi folosirea unui gard tradiţional. 
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Caracteristicile transmiţătorului PT4 
 

 

Transmiţătorul trimite un semnal codat digital de radio prin cablul de delimitare.Acest 

semnal poate fi modificat, permiţându-vă să controlaţi „gardul invizibil” din jurul 

proprietăţii dumneavoastră. Operează la 220v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ajustaţi transmiţătorul atunci când câinele dumneavoastră poartă zgarda cu receptor. 

 

1. Pornit/Oprit: Acest comutator vă ajută să porniţi şi să opriţi transmiţătorul. Lumina 

roşie vă atenţionează că sistemul funcţionează. 

 

2. Sursa de alimentare: Transmiţătorul funcţionează cu ajutorul unei reţele electrice care 

este conectat la 220 Volţi. Adaptorul este conectat la transmiţător la locul etichetat 

“PWR”. 

 

3. PowerPak™: Este un acumulator UPS, un sistem opţional care face posibilă 

funcţionarea transmiţătorului şi în cazul unei întreruperi a tensiunii. Când transmiţătorul 

operează cu acest sistem, nu se va aprinde lumina roşie. PowerPak se conectează la 

transmiţător în locaţia „P-PAK”. 

 

4. Cablul de pământare: Cablul verde este conectat la transmiţător în locaţia marcată 

“GND”. Conectorul rotund de pe cablul verde este ataşat cu un şurub pe interfaţă. Dacă 

aveţi întrebări în legătură cu împământarea corectă, consultaţi-vă cu un electrician.  

 

5. Priza buclei, circuitului: sistemul este echipat cu un cablu care are ataşat la un capăt o 

priză. Această priză se încadrează în gaura marcată "Buclă" din partea de jos a 

Pornit/Oprit 

 

Viteza 

 

PowerPak™ 

 

Monitorul 

buclei, 

circuitului 

 

Raza de acţiune 

 

Mod 

dresaj 

 

Sursa de 

alimentare Cablul de 

pământare 

Priza 

buclei 

circuitului 
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transmiţătorului. Acesta este începutul cablului de delimitare. Odată ce cablul de 

delimitare a fost corect instalat şi conectat la transmiţător, se va activa indicatorul verde 

luminos. În cazul în care cablul de delimitare este deteriorat sau semnalul se întrerupe se 

vor activa indicatorii de lumină şi se va declanşa un sunet de avertizare. Dacă nu se 

aprinde ledul buclei, circuitului consultaţi-vă distribuitorul dvs. De asemenea, trebuie să 

verificaţi în jurul proprietăţii dvs. dacă cablul nu este deteriorat. 

 

6. Monitorul buclei circuitului: Monitorul de afişare furnizează o indicaţie vizuală a 

semnalului de delimitare. Cablurile tradiţionale de delimitare sunt marcate cu numere de 

pe o scală ce reprezintă distanţa, raza de acţiune a semnalului. O schimbare semnificativă 

în raza de acţiune al semnalului (cădere), ar putea indica o deteriorare sau o altă 

defecţiune a cablului de delimitare. Contactaţi distribuitorul dumneavoastră pentru sfaturi 

de în vederea remedierii situaţiei sau pentru a programa o întâlnire. 

Notă: Pentru configuraţia cablurilor netradiţionale, în cazul în care cablurile de 

delimitare pot fi aproape una de cealaltă, monitorul nu poate măsura în mod adecvat raza 

de acţiune a semnalului dar constituie un punct de referinţă vizuală în setare. 

Distribuitorul dumneavoastră DogWatch vă va explica setarea Monitorului şi raza de 

semnal actual. 

 

7. Raza de acţiune: Semnalul radio este transmis de la cablul de delimitare în toate 

direcţiile. Semnalul se ajustează cu ajutorul gamei de control de pe transmiţător în 

vederea creării unui câmp de semnal pe fiecare parte a cablului. Lăţimea recomandată a 

câmpului de semnal este de 1,8-3 metri. Distribuitorul dumneavoastră DogWatch vă va 

seta semnalul radio în funcţie de personalitatea şi trăsăturile de caracter ale câinelui 

dumneavoastră. Consultaţi-vă distribuitorul DogWatch înainte de a face orice modificare. 

Câmpul de semnal: are două zone. Când câinele intră pentru prima dată în câmpul de 

semnal el va primi un avertisment acustic. Dacă el înaintează în acest câmp el va primi o 

corecţie. Zona cu semnal acustic reprezintă aproximativ 18% din totalul câmpului de 

semnal. Pentru a preveni câinele de a intra în câmpul de semnal şi să rămână în zona cu 

semnal acustic care cauzează epuizarea bateriei receptorul va trece de la un avertisment 

acustic la un scurt avertisment de corecţie după o perioadă de 15 secunde. Aceasta se va 

activa indiferent de modul de setare, în afara cazului în care receptorul este setat la 

nivelul de dresaj "doar acustic " (a se vedea Nivelul 1). 

 

8. Modul de dresaj: Comutatorul modului de dresaj vă permite să alegeţi între două 

opţiuni de dresaj: una de bază (Model A) şi una de QuickAlert™ (Alertă rapidă). Când 

utilizaţi setarea de bază, animalul dvs. va primi un avertisment acustic, urmat de o 

corecţie. În cazul câinilor greu de dresat în cazul utilizării QuickAlert animalul dvs. va 

primi o corecţie foarte rapidă, urmată de o corecţie de avertizare acustică normală şi 

corecţie. 

Dacă sistemul este utilizat în cazul mai multor câini, atunci când setaţi modul de dresaj pe 

transmiţător, acesta va afecta toate receptoarele. 

 

9. Viteza: Aceasta se setează la trei niveluri (1 = lent, 2 = mediu, 3 = rapid). Când câinele 

dumneavoastră primeşte o corecţie, el primeşte o serie de impulsuri. Creşterea vitezei 
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înseamnă că el va primi un număr mai mare de impulsuri pe secundă. Parametrii vitezei 

funcţionează atunci când nivelul de dresaj de pe receptor este setat la nivelul 1, 2, sau 3.  

 

Vezi graficul nivelurilor receptorului şi setările transmiţătorului de la pagina 9. 

 

 

Notă: Pe partea din spate a transmiţătorului sunt patru comutatoare mici. Acestea setează 

transmiţătorul la frecvenţa de difuzare corectă. Distribuitorul dvs. va seta aceste 

comutatoare potrivit sistemului dumneavoastră.  

NU modificaţi aceste setări. Acestea se pot seta numai de către Distribuitor. 

 

Caracteristicile receptorului R7 mini, R7 şi R9 
 

Acest radioreceptor uşor purtat de câine identifică semnalul codat de radio FM de la 

cablul de delimitare. Dacă câinele se apropie prea tare de cablul de delimitare, se va 

declanşa o avertizare acustică urmată de o stimulare. Acesta funcţionează pe baza unui 

acumulator înlocuibil şi este impermeabilă atunci când capacul bateriei este corect închis. 

 

 

 
 

 

Zgarda reglabilă: Receptorul dvs. vine echipat cu o zgardă de nailon reglabilă. Zgarda 

trebuie să fie poziţionată lângă zgarda normală a câinelui. Zgarda trebuie ajustată în aşa 

fel încât posturile de contact să atingă pielea de pe gâtul câinelui. Verificaţi zgarda în 

primele zile de utilizare, pentru a vă asigura că acesta nu este prea strânsă şi nu cauzează 

iritaţii câinelui dvs.  

DogWatch vă recomandă să înlăturaţi zgarda pe timpul nopţii în timp ce câinele 

dumneavoastră este in interior. 

 

SafeLink® Digital FM Design: Modelul nostru brevetat FM design permite receptorului 

DogWatch de a recunoaşte şi de a se activa numai la semnalul nostru de radio. Acest 

lucru vă protejează animalul de companie împotriva unei corecţii neintenţionate cauzată 

de semnale radio rătăcite care pot fi emise de către alte aparate electronice. 

 

AutoMemory™: Caracteristicile brevetului AutoMemory™ ajustează automat nivelul de 

corecţie din receptor, atunci când câinele dvs. se apropie de zona delimitată. În cazul în 

Zgardă 

ajustabilă din 

nailon 

Posturi de contact 

Şaiba 

metal 

Clavicula 
Lumină test 

Magnet 

Suport  magnet Baterie 3.0 sau 3,6 volţi  

Capac baterie 
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care receptorul este setat la unul dintre nivelurile de AutoMemory, şi câinele intră în 

câmpul de semnal, atunci va primi corecţia setării iniţiale. Dacă câinele iese din câmpul 

de semnal, receptorul va schimba automat nivelul de corecţie, şi-l va seta doar la un 

singur nivel. În cazul în care câinele nu se întoarce în câmpul de semnal în următoarele 

24 de ore, receptorul se va seta la setarea iniţială. Parametrii AutoMemory, funcţionează 

atunci când receptorul este setat la nivelul de dresaj 4, 5 sau 6. 

 

Timpul FastReact™: Receptorul DogWatch oferă cel mai rapid timp de reacţie 

disponibil în industria animalelor de companie. Dacă câinele se plimbă sau aleargă în 

zona de evitare, receptorul va reacţiona - şi va aplica corecţia - în termen de 1/8 de 

secundă (.125).  

 

Închidere automată: Sistemul DogWatch este conceput pentru a proteja patrupedul 

dumneavoastră de la o supra-corecţie în cazul în care câinele dvs. este prins în câmpul de 

semnal. Dacă câinele nu iese din câmpul de semnal, receptorul se va opri în mod automat 

din aplicarea corecţiilor după 15 secunde -  protejându-vă câinele de la supra-corecţie. 

Receptorul se va reseta automat în momentul în care câinele părăseşte câmpul de semnal. 

 

Clavicula: Clavicula, şaiba din metal şi posturile de contact fixează receptorul la zgarda 

de nailon. "Clavicula" din plastic este concepută pentru potrivirea a două zgărzi. Pentru 

zgarda simplă montaţi clavicula în colierul zgardei iar pentru zgarda dublă plasaţi partea 

plată a claviculei în colierul zgardei. A se vedea ilustraţia de la pagina 5. 

 

Posturile de contact: Receptorul este echipat cu un set de posturi de contact. 

Distribuitorul DogWatch va determina setul adecvat de care aveţi nevoie bazându-se pe 

forma gâtului, părului şi sensibilităţii pielii câinelui dvs. Posturile de contact trebuie să 

atingă pielea gâtului pentru ca patrupedul să poată simţi corecţia. În anumite cazuri 

distribuitorul vă poate recomanda să tundeţi din blana patrupedului în zona gâtului în aşa 

fel încât posturile de contact să atingă cu uşurinţă pielea. 

Fiţi atent dacă vi se pare necesar să strângeţi posturile de contact, deoarece strângerea 

prea tare ar putea deteriora receptorul.  

 

Antena: Modelul omni-direcţional al antenei receptorului asigură o receptare optimă de 

la câmpul de semnal. 

 

Lumina test: Lumina test vă permite să testaţi receptorul. Ţineţi lumina de test deasupra 

posturilor de contact (vedeţi figura de mai jos) şi duceţi receptorul în perimetrul cu 

semnal. Când acesta recepţionează semnalul de la cablul de delimitare se va declanşa 

avertismentul sonor şi se va aprinde lumina de test. 
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Indicatorul de stare: Indicatorul va monitoriza permanent receptorul dvs. şi vă oferă 

aceste caracteristici. 

 

 Pornirea: Când introduceţi pentru prima dată acumulatorul în receptor lumina 

indicatorului de stare se va schimba alternativ în roşu şi verde. Acest lucru indică 

faptul că receptorul a pornit în mod corespunzător. Odată pornit, lumina verde al 

indicatorului de stare va continua să se aprindă, o dată la fiecare 30 de secunde, 

indicând funcţionare normală. În cazul în care lumina nu alternează, verificaţi 

acumulatorul pentru a fi siguri că acesta a fost introdus corect. 

 

 Indicatorul nivelului de dresaj: Când programaţi nivelul de dresaj al 

receptorului, lumina indicatorului de stare alternează odată cu semnalele acustice 

emise. Numărul de alternări va fi egală cu nivelul dresajului pe care l-aţi ales. 

 

 Indicatorul zonei de semnal: Când testaţi receptorul în câmpul de semnal va 

alterna lumina verde al indicatorului de stare în zona audibilă, atunci când 

receptorul se află în zona de corecţie se va alterna luminia verde şi roşu.  

 

 Alerta corecţiei: Veţi putea să spuneţi dacă animalul dumneavoastră a testat zona 

delimitată uitându-vă la lumina indicatorului de stare. Va alterna de două ori 

lumina verde al indicatorului de stare la fiecare 30 de secunde timp de 24 de ore 

începând de la accesul patrupedului în zona delimitată.  

 

 Indicatorul de baterie: Acest indicator monitorizează nivelul de tensiune al 

bateriei. Odată ce receptorul detectează că bateria a atins un nivel de tensiune 

joasă, lumina „verde” al indicatorului de stare va alterna normal la fiecare 30 de 

secunde şi cea „roşie” la fiecare 10 secunde. Acest lucru indică faptul că durata 

vieţii bateriei dvs. este aproape de sfârşit şi ar trebui să-l schimbaţi în următoarele 

3-4 zile.   

Pentru schimbarea bateriei şi resetarea receptorului vedeţi pagina 10. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Receptorul  R7 mini, R7 Figura 3: Receptorul  R9 
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Baterii 

 

IMPORTANT: Utilizarea altor baterii, acumulatoare decât a celor autorizate de către 

DogWatch Inc pot provoca funcţionare neregulată a receptorului sau pot cauza daune 

ireparabile. Utilizarea bateriilor, acumulatoarelor neautorizate va anula garanţia 

receptorului.  

 

Instrucţiuni de inserare al acumulatorului, bateriei 

 

Receptorul R7 mini, R7: Receptorul R7 mini,  R7 este acţionat de o baterie de litiu de 3 

Volţi (1/3N). Bateria receptorului are o durată de viaţă de 6 luni. Partea negativă (-) a 

bateriei trebuie introdusă în jos (Figura 4). 

 

Receptorul R9: Receptorul R9 este acţionat de o baterie de litiu de 3.6 volţi. Bateria 

receptorului are o durată de viaţă de 2 ani. Partea pozitivă (+) a bateriei trebuie introdusă 

în jos (Figura 5). 

 

 
                                     Figura 4            Figura 5 

 

 

Durata vieţii bateriei: Solicitaţi planul duratei de viaţă a bateriei de la distribuitorul dvs. 

DogWatch. Dacă distribuitorul dvs. DogWatch nu vă oferă planul bateriei, puteţi utiliza 

Programul de Baterie DogWatch, prin care vă este trimis o baterie prin poştă la fiecare 6 

sau 24 de luni, depinzând de tipul de receptor pe care îl deţineţi. Sunaţi la DogWatch la 

numărul de telefon 800-793-3436 sau accesaţi adresa de web www.dogwatch.com.  

 

Resetarea indicatorul acumulatorului de pe receptorul dumneavoastră 

1. Îndepărtaţi bateria veche. 

2. Folosindu-vă de lumina test, ţineţi magnetul în poziţia de programare fără ca 

bateria să fie în receptor (a se vedea figurile 1 şi 2), timp de cinci secunde pentru a 

descărcare pe deplin unitatea. Dacă aţi plasat lumina de testare într-un mod greşit, 

lăsaţi receptorul fără baterie timp de cinci minute înainte de a introduce o baterie 

nouă. 

3. Introduceţi o baterie nouă. Caracteristica bateriei memento este acum în mod 

automat resetat.  

Dacă uitaţi să vă descărcaţi receptorul înainte de a introduce o baterie nouă, 

indicatorul de baterie se va reseta automat în următoarele 24 de ore. 

 

Înseraţi partea negativă  în jos Înseraţi partea pozitivă  în jos 

http://www.dogwatch.com/
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Caracteristici programabile  
 

Puteţi personaliza sistemul la una dintre cele  20 de setări de dresaj, după cum se 

menţionează în graficul de mai jos. 

 

 

SETAREA TRANSMIŢĂTORULUI 

 

Viteza: Comutatorul transmiţătorului se setează la trei niveluri: (1 = lent, 2 = mediu, 3 = 

rapid). Când câinele primeşte o corecţie, el o primeşte într-o serie de impulsuri pe 

secundă. Creşterea vitezei înseamnă că el va primi un număr mai mare de impulsuri pe 

secundă. Nivelul 1 este viteza cu cel mai lent puls pe secundă; 3 este cel mai rapid. 

 

Moduri de dresaj: Comutatorul modului de dresaj vă permite să alegeţi între două 

opţiuni de dresaj: Bază (Modul A) şi QuickAlert™ (Alertă rapidă) (Modul B). Când 

setarea de bază este activată animalul dumneavoastră de companie va primi un 

avertisment acustic, urmată de o corecţie. Când utilizaţi QuickAlert™ (Alertă rapidă) 

animalul dvs. va primi o corecţie foarte rapidă, urmată de o corecţie de avertizare acustică 

normală şi corecţie.  

 

SETAREA RECEPTORULUI 

 

Nivelurile de dresaj al receptorului: Receptorul este prevăzut cu opt niveluri de dresaj 

care vă permit să personalizaţi setările de dresaj la nevoile individuale ale câinelui dvs.: 

Numai Acustic, Nivelul 1 (extrem de începător), Nivelul 2 (începător), Nivelul 3 (mediu 

începător), Nivelul 4 (mediu ), Nivelul 5 (mediu avansat), Nivelul 6 (avansat), şi Nivelul 

7 (foarte avansat). În cazul în care receptorul este primul transportat de la producător, 

acesta va fi setat la Nivelul 2 (începător). 

 

Schimbarea setării receptorului: Distribuitorul Dogwatch va începe dresajul la nivelul 

corespunzător în funcţie de trăsăturile şi personalitatea câinelui dumneavoastră. Dacă 

trebuie să schimbaţi nivelul de dresaj de pe receptor, ţineţi magnetul luminii de test 

ridicat la cele două linii bombate de pe partea laterală a receptorului (a se vedea figurile 1 

şi 2). Ţineţi magnetul nemişcat şi veţi auzi o serie de bipuri indicând nivelul de dresaj la 

care se află setat receptorul. Nivelul "Numai Acustic" este un nivel cu un bip lung, 

Nivelul 1 este un bip scurt, Nivelul 2 este de două bipuri scurte, Nivelul 3 este de trei 

bipuri scurte, etc. Nivelul de dresaj va continua să avanseze atâta timp cât magnetul este 

ţinut în poziţia indicată. Când se ajunge la setarea dorită, îndepărtaţi magnetul de la 

receptor. Receptorul acum este setat.  

Notă: În orice caz când magnetul activează receptorul, numărul de bipuri va indica 

nivelul actual, setat al receptorului. Atâta timp cât magnetul este ţinut în loc, nivelul de 

dresaj al receptorului înaintează la următorul nivel de dresaj, alternând în ordinea 

prezentată în grafic. 
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Nivelurile receptorului şi setările transmiţătorului 
 
 
 
Nivelurile de dresaj al 
receptorului 

 
V IT E ZA  Ş I  MO D UR IL E DE 

SE TA RE  A  
T R ANS MIŢ ĂTO RU L UI  

 
 

Modul A          Modul A           Modul A  
Viteza 1           Viteza 2             Viteza 3 
 

 
 

Mod B 
QuickAlert

™ 

Numai Acustic Vieza transmiţătorului fixată la mediu 

 

(extrem de începător) 1 Încet Mediu Rapid Încet 

 

(începător) 2 Încet Mediu Rapid Mediu 

 

(mediu începător) 3 Încet Mediu Rapid Rapid 

 

(mediu) 4 Rapid* Rapid* 

 

(mediu avansat) 5 X- Rapid* X- Rapid* 

 

(avansat) 6 XX- Rapid* XX- Rapid* 

 

(foarte avansat) 7  

Semnul acustic şi corecţia XXX Rapid sunt simultane 

 

   

 

*AutoMemory™ se autoactivează şi înaintează la următorul nivel. 

 

De exemplu:  În cazul în care receptorul este la Nivelul 1 şi transmiţătorul pe Viteza 1, 

câinele va primi cel mai scăzut nivel de corecţie şi cele mai puţine impulsuri pe secundă.  

Figura 6: Utilizaţi magnetul luminii test 

pentru a reseta Receptorul R7 

Figura 7: Utilizaţi magnetul luminii test pentru a 

reseta  Receptorul R9 
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Vă rugăm să reţineţi că, dacă nivelul receptorului este setat la 1, 2, sau 3 şi schimbaţi 

modul de dresaj pe Alerta Rapidă/QuickAlert (Model B), setarea dvs. de dresaj se poate 

schimba. De exemplu, în cazul în care receptorul este setat la Nivelul 3 şi transmiţătorul 

la Viteza 1, câinele va primi o corecţie domolă, uşoară. Dacă schimbaţi modul de desaj pe  

Alerta Rapidă/QuickAlert, câinele va primi acum o corecţie puternică. 

  

Sfaturi utile de programare 

 

Setări recomandate: Majoritatea câinilor răspund pozitiv la setările transmiţătorului la 

vitezele 2 sau 3 şi setările receptorului la nivelurile de dresaj  3, 4 sau 5. Câinii sensibili 

sau cei mici care se pot dresa uşor răspund cel mai bine la o viteză mai  redusă  şi niveluri 

de dresaj mai incepător. Dacă câinele dumneavoastră nu răspunde la dresaj, distribuitorul  

DogWatch va seta sistemul la un nivel mai avansat de dresaj. 

 

Dacă câinele este greu de dresat: Nivelurile de dresaj 5, 6 şi 7 ale receptorului dvs. sunt 

proiectate special pentru a satisface nevoile câinilor încăpăţânaţi sau care sunt greu de 

dresat. Aceste setări vor oferii extra corecţie, corecţie de care unii câini au nevoie, ca 

parte a pregătirii lor. 

 

Mai mulţi câini: Receptoarele noastre vă permit să selectaţi setarea ca nivel de dresaj 

nivelul Numai Acustic pe fiecare receptor individual - permiţându-vă să efectuaţi dresajul 

cu un singur câine în timp ce celelalte încă se află protejate cu setarea iniţială. Se 

recomandă ca setarea Numai Acustic să fie folosită numai în timpul sesiunilor de dresaj 

supravegheate.  

 

 

*** IMPORTANT *** 

NU schimbaţi niciodată Nivelurile de dresaj de pe receptor, atunci când 

câinele poartă zgarda. 

 
 

 

Cum funcţionează sistemul DogWatch 
 

Cablul de delimitare creează perimetrul pentru Sistemul de Garduri Invizibile 

DogWatch, şi poate îngrădii orice spaţiu până la 200 de acri. Este îngropat la cel puţin 3-

4 " de la suprafaţa solului sau poate fi întins deasupra solului (de exemplu: în păduri sau 

zone stâncoase). De asemenea, poate fi instalat în jurul grădinilor, piscinelor, sau ataşat la 

un gard deja existent pentru a preveni câinele de a săpa sub gard sau chiar să sară peste 

aceasta. 
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Cablul de delimitare: Cablul de delimitare poartă un semnal radio FM codat în jurul 

perimetrului proprietăţii dumneavoastră. Este recomandat să-l îngropaţi sub pământ. 

Câmpul de semnal: semnalul radio este transmis de la cablul de delimitare în toate 

direcţiile. Semnalul radio poate fi utilizat pentru a menţine câinii, pe un teritoriu delimitat 

sau în afara acestui spaţiu. Semnalul este setat cu ajutorul controlului razei de acţiune de 

pe transmiţător în vederea creării unui câmp de semnal pe fiecare parte a cablului. 

Distribuitorul dvs. a instalat cablul la lăţimea recomandată de 2,4-3 metri şi a amenajat cu 

grijă colţurile, pentru a evita unghiurile ascuţite. 

 

Circuitul cu buclă: Pentru ca sistemul să funcţioneze corect, cablul de delimitare trebuie 

să formeze un circuit închis, o buclă. Orice întrerupere în cablu va anula câmpul de 

semnal. În cazul în care cablul de delimitare este deteriorat, va alterna lumina verde de pe 

indicatorul monitorului circuitului cu buclă (LMD) şi se va auzii un sunet de avertizare. 

Cele mai multe opriri ale funcţionării zonei de semnal sunt cauzate de echipamentele de 

gazon/grădină. Dacă nu se poate localiza vizibil această întrerupere, contactaţi 

distribuitorul dumneavoastră autorizat pentru asistenţă. 

 

Protecţia contra supratensiunilor (paratraznet): Pentru protecţie maximă împotriva 

supratensiunilor, DogWatch oferă protecţie de supratensiune atât internă cât şi externă. 

Este important ca aceasta să fie împământat în mod corespunzător. Această parte a 

sistemului protejează transmiţătorul împotriva daunelor cauzate de fulger. Distribuitorul 

dumneavoastră a ataşat-o la pământarea sursei electrice existentă sau a împământat-o şi 

apoi a conectat-o la cablul răsucit dintre transmiţător şi cablul de delimitare.   

În urma unei furtuni cu fulgere, verificaţi pentru a fi sigur că transmiţătorul 

funcţionează corect. Nu vă lăsaţi câinele afară până când nu ştiţi sigur dacă sistemul 

funcţionează. 

 

 

 

 

Cablu de delimitare 

 
Câmpul de 

semnal 

 

Cablu 
răsucit 

 
Transmiţător şi 
protector 
supratensiune 

 

Circuit cu 

buclă  
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Cum se instalează sistemul DogWatch 
 

 
 

 

Componentele sistemului DogWatch 

 

(A)  Transmiţător PT4     (D)   Protector supratensiune                  
(B)  Receptor R7  sau R7 mini                      (E)    Lesă dresaj 
(C)  Receptor R9 şi  (F)     Sursa de alimentare electricã 
       zgarda din nailon 
  
(G) Magnet test/Lumină 
(H) Cheie strângere zgardă 

 (I)  PowerPak™ (Optional) 

 

 
 
 
  

 

Transmiţător 

Perete interior 

Cablu de energie 

Reţea 

electrică 

Conducta pământare 

Conductor cablat 

 Cablu de delimitare 

Perete exterior 

Dispozitiv de 

protecţie la 

supratensiune 

Conducta de 

pământare 

Bară 

pământare 

PowerPak 

(Opţional) 
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Cateva modele de instalare a sistemelor de garduri invizibile 

DogWatch!  

 

 
De reţinut 

 

 Nu lăsaţi transmiţătorul şi zgarda cu receptor la îndemâna copiilor. 

 Nu încercaţi să reparaţi receptorul sau transmiţătorul. 

 Asiguraţi-vă că transmiţătorul şi dispozitivul de protecţie împotriva supratensiunii 

sunt împământate în mod adecvat. 

 Fixaţi zgarda corespunzător în jurul gâtului câinelui dumneavoastră. 

 Asiguraţi-vă că bateria este încărcată şi este introdusă în mod corect. 

 Dresaţi-vă câinele aşa cum este indicat în acest manual. 

 Nu ajustaţi transmiţătorul sau receptorul în timp ce câinele dumneavoastră poartă 

zgarda cu receptor. 
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Sistemul  

Dacă câinele nu stă în perimetrul delimitat de Sistemul de garduri invizibile 

DogWatch ®, verificaţi următoarele: 

 Aţi parcurs cele 6 niveluri de dresaj cu câinele dumneavoastră? (vezi 

secţiunea Dresajul de evitare 

 Este descărcată bateria din zgarda cu receptor? (vezi secţiunea Lumina Test) 

 Este introdusă adecvat bateria din zgarda cu receptor (vezi secţiunea Inserarea 

bateriei) 

 Zgarda cu receptor este prea lejeră? (vezi secţiunea Ajustarea zgardei) 

 Receptorul funcţionează în mod corespunzător? (vezi secţiunea Lumina test) 

 Transmiţătorul este pornit şi setat corect? (vezi secţiunea Pornire/Oprire) 

 Câmpul de semnal este prea îngust? (vezi secţiunea Raza de acţiune semnal) 

 Nivelul vitezei este prea lentă? 

 Comutatorul de setare a modului de dresaj este în pozţia adecvată? (vezi 

secţiunea Moduri de dresaj) 

 Cablul de delimitare este introdus în priză?  

 Cablul de delimitare este defect?  

 

Alte sfaturi de remediere a defecţiunilor sunt disponibile on-line pe adresa de web 

www.dogwatch.com. Dacă nu puteţi determina cauza problemei, vă rugăm să contactaţi 

distribuitorul dumneavoastră autorizat.   

 


