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de astăzi)

 



Vă mulţumim că aţi achiziţionat 

SideWalker 

        dispozitiv de dresat cu lesă  

™ 

 
Pentru DogWatch®, "It's all about your dog.®" (Tot ce contează este 

câinele dumneavoastră) Ne mândrim cu calitatea produselor noastre. 

Ne angajăm să vă oferim produsele de dresaj cele mai sigure şi cele 

mai avansate din punct de vedere tehnologic. 

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile din prezentul Manual de 

utilizare înainte de a utiliza SideWalker. 

 
 

 

Înregistrarea garanţiei 
Vă rugăm să vă înregistraţi produsul online. 

Astfel, veţi putea beneficia de garanţie la timp în cazul în care aveţi nevoie 
de aceasta. 

 
Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să vizitaţi site-

ul nostru de internet:: 
www.dogwatch.ro 
Relaţii clienţi:  

      0756-087.088
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 CE CONŢINE CUTIA?  
 

 
SideWalker  Magnet test  

Bec/contact de testare post cheie  

 
 
 
 
 
 

Zgardă  Posturi de contact  
 

Posturi scurte 
(fixate la SideWalker)  

 
 
 
Posturi lungi 
(ambalate separat)  

Încărcător de baterii 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 



                           CUM FUNCŢIONEAZĂ SIDEWALKER  
 

 
1 

5 4 2 1 Senzor de presiune  

2 Disc cu numere de setare  

3 Posturi de contact  
6 

4 Bec stare  

5 Bucle curea 

 6 Zgardă  
3 
 

 
SideWalker oferă o experienţă sigură şi agreabilă „în lesă” pentru 
dvs. şi pentru câinele dvs. Acesta ajută la eliminarea tragerii 
excesive şi sprijină dresajul corespunzător prin lesă.  
Designul cu „auto-învăţare” al SideWalker consolidează şi 
răsplăteşte comportamentul adecvat de plimbare în lesă.  

• Atunci când câinele trage de lesă, presiunea zgărzii pe 

senzor activează fie un semnal de vibraţii, fie o stimulare 
electrică (vezi pagina 6)  

• Nivelul vibraţiei sau stimulării creşte în mod treptat, pe 

măsură ce câinele trage. Vibraţia sau stimularea se opresc 
atunci când câinele nu mai trage.  

• Pentru a evita activarea accidentală sau inutilă   
(vibraţie sau stimulare), SideWalker nu se activează la 
presiuni reduse de tragere.  

3 



ÎNCĂRCAREA SIDEWALKER  
 

IMPORTANT! Încărcaţi timp de 3-4 ore înainte de prima 

utilizare.  
Observaţie: SideWalker se opreşte atunci când este conectat la încărcător.   

Ridicaţi clapa de protecţie peste portul 

de încărcare     1  şi introduceţi 

încărcătorul.   

 
• În timpul încărcării, becul de 

stare    2 va fi roşu continuu.  

1 
 
 
 
2 

 

Port de încărcare 

şi  
Clapă de 

protecţie 
 

 
 
Bec stare 

• Atunci când este complet 
încărcat, becul de stare va trece 
spre verde continuu.  

 
 

Atunci când SideWalker este 

pornit:  
• Complet încărcat: 

becul de stare luminează 
intermitent în verde.  
• Necesită încărcare: 

becul de stare luminează 
intermitent în roşu.  

 

Pentru a evita activarea neintenţionată, opriţi 

sau îndepărtaţi SideWalker atunci când nu 

dresaţi activ sau când nu plimbaţi câinele. 
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Bec stare baterie 
• Verde intermitent  
• Roşu intermitent 

• Roşu continuu  

• Verde continuu  

BEC STARE BATERIE  
 

 
 

Aprins, încărcat  
Aprins, baterie descărcată  

Conectat, încărcare 

Conectat, încărcat 
 

 
 
În general, bateria stă încărcată timp de câteva zile.  
Acest lucru variază în funcţie de frecvenţa utilizării şi de 
comportamentul de tragere al câinelui. 

 
SELECTAREA POSTURILOR DE CONTACT  

 

Selectaţi posturile de contact 
care oferă contactul optim al 
pielii.  
• Posturile scurte funcţionează 

bine pentru câinii cu păr scurt.  
 

 

Posturi de contact   • Posturile lungi funcţionează bine 
pentru câinii cu păr lung sau blană 
deasă. 

 

Prin utilizarea cheii cu instrumente multiple (vezi pag. 2) 

filetaţi posturile în mod adecvat în SideWalker. Verificaţi-le 

în mod periodic pentru a vă asigura că sunt fixe.  
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PORNIREA SIDEWALKER  
 
Pentru a porni SideWalker, rotiţi discul în sens orar de la 
„0”(oprit) la setarea dorită. Acest lucru poate fi făcut 
folosind degetele sau o monedă.  

Pentru a lăsa timp fixării zgărzii pe câine, Senzorul de 

presiune nu se va activa timp de 10 secunde după 

pornire.  
 

Ridicat 

Progresiv  Mediu 
 

Redus 
Vibraţie 

Oprit

SETĂRI SENZOR 

SideWalker prezintă 5 setări.  

Setarea Vibraţie şi Setări 1-3  

• 
 Atunci când câinele trage, 

nivelul 

 

 
SETĂRI 

O oprit 
V numai vibraţie  

stimulare 

that setting) gradually increases.  

• When the dog stops pulling, the  

1 
2

3 

Redus  
Med 

Ridicat  

SideWalker re-sets to the lowest  
level for that setting.  

Setare Progresiv 

P Progresiv  

Setarea „P” începe cu vibraţia şi apoi evoluează automat de la stimulare 
redusă la ridicată în cazul în care câinele continuă să tragă. Atunci când 
câinele nu mai trage, SideWalker se resetează pe vibraţie în setarea „P”.  
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- Atunci când câinele trage, nivelul 
vibraţiei sau stimulării (pentru acea 
setare) creşte treptat. 
- Atunci când câinele nu mai trage, 
SideWalker se resetează la cel mai 
redus nivel pentru acea setare. 
 
  



                                        TESTAREA SIDEWALKER  
 

Atenţie: Senzorul de presiune nu se va activa timp de 10 secunde 

după pornirea SideWalker.  
Testarea setării Vibraţie:  

• Începeţi cu poziţia „off” - oprit ('0').  

• Rotiţi discul în poziţia „V”(vibraţie).  

• Apăsaţi uşor senzorul de presiune   1  de sub 

zgardă şi apoi începeţi să creşteţi presiunea.  

• Pe măsură ce creşteţi presiunea pe senzor, vibraţia se va intensifica.   

Testarea setării Stimulare:  

• Porniţi în poziţia „off” – oprit ('0').  

• Rotiţi discul în poziţia „3” (ridicat).  

• Poziţionaţi becul de testare pe posturile de contact   2  

• Apăsaţi uşor senzorul de presiune  1  de sub 

zgardă şi apoi începeţi să creşteţi presiunea.  

• Becul de testare 3 de pe   1 
Instrumentul multiplu trebuie 
să lumineze şi să se facă mai 
luminos pe măsură ce creşteţi 
presiunea.  
 

3 
 

2 
 

Instrument multiplu cu bec de testare  
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FIXAREA SIDEWALKER  

Atunci când fixaţi zgarda, asiguraţi-vă că discul cu 

numere este setat în poziţia „0” (off – oprit).  
Fixare adecvată 

Fixarea adecvată este foarte 
importantă.  

Zgarda trebuie să fie uşor 
largă. Trebuie să fiţi capabil să 
introduceţi uşor degetul dvs. 
mare pe sub zgardă.  
• Dacă zgarda este prea 
strâmtă, vibraţia sau stimularea 
pot fi activate chiar şi atunci când 
câinele nu trage cu adevărat) sau 
atunci când aşezaţi zgarda.  
• Dacă zgarda este prea largă, 
vibraţia/stimularea pot fi 
neconsecvente sau câinele ar 
putea să nu simtă senzaţia. 

Lesă 
Ajustaţi SideWalker astfel 

încât să fie în partea opusă 

inelului „D” (acolo unde se 

ataşează la zgardă). Astfel 

se asigură o presiune 

constantă atunci când 

câinele trage.
SideWalker  
Obs.: Pentru a preveni iritarea 

pielii şi activarea accidentală, 

îndepărtaţi SideWalker atunci 

când câinele nu este în lesă.  
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                  GĂSIREA SETĂRII CORESPUNZĂTOARE  
 

1. Porniţi SideWalker şi setaţi 'V' (vibraţie).  
2. Poziţionaţi zgarda SideWalker pe câinele dvs. şi 
ataşaţi lesa la inelul „D” al zgărzii.  
3. Trageţi uşor de lesă. Creşteţi treptat presiunea şi 
priviţi cu atenţie la orice tip de reacţie, precum 
mişcare a capului, ciulire a urechilor sau orice 
modificare subtilă în comportament. În cazul în 
care câinele răspunde la setarea „V”, acesta este 
un nivel bun pentru a începe.  
4. Dacă nu vedeţi nicio reacţie sau în cazul în care 
câinele continuă să tragă, creşteţi setarea la „1” şi 
repetaţi pasul anterior.  
5. Continuaţi această schemă, 
crescând o setare în acelaşi timp, 
până când câinele dvs. răspunde la 
zgardă. În cazul în care câinele dă 
semne să nu răspundă la zgardă, 
asiguraţi-vă că zgarda se potriveşte 
şi că este pornită.  

Obs.: Atunci când 
schimbaţi setarea, 
SideWalker vibrează scurt 
pentru a confirma că 
setarea s-a schimbat.

 

Important! Nu creşteţi cu mai mult de o setare în acelaşi timp.  
 

 
 
Avertisment 

Acest produs nu este intenţionat pentru utilizarea la câinii care au un 

istoric de comportament agresiv. Vă recomandăm să consultaţi un 

profesionist calificat care are experienţă în lucrul cu câini agresivi.  
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UTILIZAREA SIDEWALKER  
 

Poziţionarea corectă a SideWalker  

Zgarda trebuie să fie uşor largă astfel încât SideWalker  
să se poată roti la gâtul câinelui. Atunci când plimbaţi 
câinele, SideWalker trebuie să se rotească într-o poziţie 

opusă direcţiei de tragere a lesei. De exemplu, în cazul 
în care câinele se află în partea stângă, Side Walker 

trebuie să se rotească în partea stângă a gâtului 
câinelui. Atunci când câinele trage de lesă la depărtare 

de dvs., el activează SideWalker. Mişcarea câinelui înspre 
dvs. eliberează presiunea şi opreşte stimularea sau vibraţia.  
 
Introducere la SideWalker  

Unii câini pot beneficia de învăţarea 
secvenţei „presiune pornită/oprită” 
înainte de începerea dresajului. Legaţi 
câinele cu o lesă extensibilă şi ieşiţi la 
plimbare. Atunci când câinele încearcă 
să vă urmeze, va învăţa că tragerea de 
lesă activează zgarda.  
Cei mai mulţi câini învaţă repede că:  

• Activarea zgărzii începe atunci când 

aceştia ating capătul lesei extensibile.  

• Atunci când nu mai trag, 

senzaţia se opreşte.  
Repetaţi acest exerciţiu de mai multe ori până când câinele 
se opreşte în mod natural înainte de activarea SideWalker.  
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Dresajul cu lesa tradiţională 
Senzaţia de la zgardă, 
combinată cu presiunea lesei,  
pe care o iniţiaţi, va ajuta la 
ghidarea câinelui în poziţia 
dorită.  
Uneori, veţi iniţia presiunea 
presei pentru a reveni la poziţia 
adecvată de plimbare şi uneori 
câinele îşi va auto-corecta 
comportamentul de tragere.  

UTILIZAREA SIDEWALKER  

Indiferent dacă activaţi SideWalker prin acţiunile dvs. sau 
câinele dvs. activează SideWalker independent, rezultatul 
este acelaşi. Câinele va începe să tragă mai puţin şi va 
răspunde mai rapid la comenzile dvs.  
 

TIPS  
Emiteţi comenzi vocale (precum „culcat”), în acelaşi timp cu vibraţia 
sau stimularea. Acest aspect consolidează dresajul şi ajută câinele să 
răspundă la comanda vocală atunci când se plimbă fără SideWalker.  
În cazul în care câinele continuă să tragă atunci când poartă 
SideWalker:  
• Asiguraţi-vă că SideWalker este încărcat şi pornit. Becul de 

stare trebuie să fie verde. (Pagina 4)  
• Asiguraţi-vă că posturile de contact au o dimensiune 

adecvată pentru blana câinelui. (Pagina 5)  
• Strângeţi uşor zgarda şi/sau ajustaţi poziţia în relaţie cu 

inelul „D”. (Pagina 8)  
• Ajustaţi setarea SideWalker. (Pagina 6)  
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GARANŢIE 
 

Înregistraţi informaţiile privind garanţia dvs. online la:  

www.dogwatch.ro 

• Înregistrarea garanţiei trebuie să fie depusă online în termen de 30 de 

zile de la achiziţie sau toate reparaţiile vor face obiectul taxelor în vigoare 
privind manopera şi înlocuirea.   
• Dacă informaţiile privind garanţia nu sunt arhivate, este necesară o 

dovadă de achiziţie.   

GARANŢIE 

DogWatch Inc. (Compania) si David International SRL, în baza termenilor şi 

condiţiile stabilite în prezentul, garantează că va repara sau va înlocui în mod 

neîngrădit, fără costuri pentru piese sau manoperă, produsul sau orice piesă a 

acestuia (cu excepţia bateriilor), care este defectă din cauza manoperei 

neadecvate şi/sau a materialelor pentru perioada de garanţie de un (1) an de la 

data originală a achiziţiei. Cererile de garanţie pot face obiectul taxelor 

service-ului din partea reprezentantului şi/sau al taxelor producătorilor de 

livrare şi manevrare.   

Exceptând garanţia explicită indicată mai sus, Compania îşi declină toate garanţiile 

explicite şi implicite sau caracterul vandabil sau adecvat pentru un anumit scop.  

Drept condiţie pentru această garanţie, Clientul trebuie:  

(a) Să completeze înregistrarea garanţiei online în termen de 30 de zile de la 

cumpărare.  

(b) Să notifice Compania cu privire la un defect reclamat în perioada de garanţie 

de după achiziţie.  

(c) Să returneze produsul prin poştă, cu asigurarea şi expedierea preplătite, către:  

SC David International SRL, Tg. Mures, Str. 22 Decembrie 1989, nr. 158, jud. 

Mures 

Singura responsabilitate a companiei în baza acestei garanţii va fi de a repara sau 
de a înlocui, opţional, produsul sau o parte, pe care DogWatch Inc. le consideră 

defecte. Compania nu îşi asumă răspunderea pentru nicio daună specifică, 
indirectă sau pe cale de consecinţă care rezultă din achiziţia sau utilizarea 

produsului. Responsabilitatea Companiei nu va depăşi în niciun caz preţul de 
achiziţie al produsului. 

     Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru de 

internet.  

www.dogwatch.ro  
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           REPARAŢII ŞI ÎNLOCUIREA BATERIEI  
 

Garanţia receptorului, bateriei şi încărcătorului  
DogWatch Inc. oferă 1 an de garanţie limitată de la data achiziţionării de 
ambele părţi şi manoperă.  

• Garanţia nu acoperă reparaţiile şi înlocuirea din cauza utilizării 
necorespunzătoare de către proprietar sau câine, a întreţinerii 
neadecvate sau a unităţilor pierdute.  

• Garanţia nu este valabilă dacă unitatea a fost modificată sau dacă o 

persoană neautorizată a încercat să efectueze reparaţia.   

• Garanţia nu este transferabilă.  

Procedură pentru lucrările de reparaţii 
• Orice lucrare de garanţie trebuie efectuată la DogWatch Inc. Returnarea 

către DogWatch Inc. ţine de responsabilitatea proprietarului.  
• Dacă reparaţia este acoperită de garanţie, costul pentru livrarea 

produsului înapoi la client (serviciu pe teren) este acoperit de DogWatch 
Inc. Serviciul de livrare este bazat pe cheltuiala proprietarului. Dacă 
reparaţia nu este acoperită de garanţie, toate costurile de livrare ţin de 
responsabilitatea proprietarului.   
• Informaţiile referitoare la cardul de credit sunt necesare înainte de 

începerea activităţii de service.   
• Atunci când returnaţi o unitate pentru reparare, includeţi o 

descriere a problemei cu numele dvs., adresa, numărul de telefon 
din timpul zilei şi adresa de e-mail. 
Înlocuirea bateriei 
Bateria de schimb poate fi achiziţionată de la DogWatch, Inc.:  

       Serviciul Relaţii cu clienţii 
Tg. Mures, str. 22 Decembrie 1989,  

nr. 158, jud. Mures 
 

        0756-087.088 

email: info@dogwatch.ro 
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produse pentru dresaj 

BigLeash  

SideWalker  

BarkCollar  

 
Prezentul dispozitiv respectă Partea 15 din Regulamentul FCC. Utilizarea depinde 

de următoarele două condiţii: (1) prezentul dispozitiv poate să nu cauzeze 

interferenţe periculoase şi (2) prezentul dispozitiv trebuie să accepte orice 

interferenţă primită, inclusiv interferenţa care poate cauza o utilizare nedorită. 
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