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 Vă mulțumim pentru achiziție! 

Zgarda Electronică de Dresaj                                                                   

BigLeash 
 
 

Zgarda de dresaj de la DogWatch® 
 

 

La DogWatch®, Inc, sau DogWatch Romania "Totul despre câinele tău."™, puteți fi siguri că ați 

cumpărat din punct de vedere tehnologic unul dintre cele mai avansate produse de dresaj disponibil pentru 

animale de companie. Cercetările noastre extinse și testate au generat produse care sunt sigure și eficiente 

pentru dresarea animalului Dumneavoastră de companie. 
 

Datorită angajamentului nostru pentru excelență și  

valoare, “Consumer Digest” ne-a acordat premiul "Best Buy", 

cel mai bine vândut produs în fiecare an încă din 1998. 
 

DogWatch® oferă o gamă completă de izolare pentru animalele de companie și soluții 

de dresaj(formare). Gardurile noastre invizibile țin câinele 

în curte și-l mențin departe de domeniile care sunt "în afara limitelor". Avem, de 

asemenea, sisteme de interior, care funcționează în casa Dumneavoastră  pentru a ține 

câinele departe de canapele, blaturi, coșuri de gunoi, etc. 

 

Pentru a vă asigura că veți obține rezultatele dorite, vă rugăm să urmați 

instrucțiunile prezentate în acest manual! 
 

 

Dacă aveți întrebări vă rugăm, nu ezitați să ne contactați prin: 

Tel: 0756.087.088 

                                  Email: info@dogwatch.ro 
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Fără pictogramă = încărcat 

Cu pictogramă = baterie slabă 
 

  

Măsuri de protecție 
 

 

 

Pentru a vă asigura că veți obține rezultatele dorite, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos. 
 

 Este important ca manualul de utilizare să fie înțeles înainte de a utiliza zgarda de dresaj. 

 Fiți consecvent cu patrupedul Dumneavoastră. Indicațiile contradictorii (verbale și non-verbale) vor 

confuza animalul de companie. Un câine confuzat va avea dificultăți și nu va putea învața ceea ce 

doriți. 

 Încercarea de a repara sistemul poate anula garanția. 

 Nu păstrați transmițătorul și zgarda cu receptor la îndemâna copiilor și a altor persoane, care nu sunt 

informate despre utilizarea corectă a zgărzii de dresaj. 

 Inspectați periodic gâtul câinelui Dumneavoastră pentru a putea prevenii iritația. 

 Acest produs nu este recomandat pentru formarea câinilor agresivi.  Acești  câini ar trebui să 

fie manipulați de către un profesionist calificat de formare a câinilor. 
 

Încărcarea Transmițătorului și a Receptorului 
Atenție!!! 
 

Încărcați complet Transmițătorul și Receptorul înainte de a le utiliza prima dată. 

 Bateriile se încarcă în aproximativ 3-4 ore. 

 Vă recomandăm să încărcați Transmițătorul și Receptorul atunci când nu este în uz. Un 

circuit de protecție previne supraîncărcarea. 

 

Indicatori de stare a bateriei 

 

 

 Ecranul Transmițătorului: Starea bateriei 

 Baterie încărcată:          Fără pictogramă. 

 Bateie slabă:                  Pictograma bateriei se aprinde intermitent. 

 Încărcare:                      Pictograma bateriei rămâne pe într-o stare de echilibru. 

 Încărcare terminată:    Fără pictogramă. 
 

   Atunci când este conectat:    

- Ecranul LCD de fundal rămâne iluminat 

- Transmițătorul și receptorul nu vor porni 

 Receptorul: Afișaj pentru starea bateriei 

 Baterie încărcată:          LED de culoare verde, intermitent. 

 Baterie slabă:                 LED de culoare roșie, intermitent. 

 Încărcare:                       LED de culoare roșie constant 

 Încărcare terminată:     LED de culoare verde constant 

 

Folosirea unui încărcător de baterie altul decât cel de la DogWatch, poate deteriora  

bateria și poate anula garanția produsului. 

Înlocuirea bateriei: 

Pentru înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți: 

Tel.: 0756.087.088 

           Email: info@dogwatch.ro 
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▲
      

▲
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Țineți 

aproape  

 
 

 

Oprirea/Pornirea transmițătorului și a receptorului 
 

 

 

Atât transmițătorul cât și receptorul trebuie să fie pornite pentru a putea fi folosite. 

Pentru a porni sau a opri Transmițătorul și Receptorul, țineți-le unul lângă celălalt astfel încât marcajele de aliniere 

(indicate mai jos) să fie la același nivel.

Pornire/Oprire 
Marcajele de aliniere 

 

 
 Transmițătorul 

și receptorul nu 

se va activa sau 

dezactiva în 

timpul 

încărcării.

 

 

 

 

 Când porniți transmițătorul și receptorul, veți auzi un  "Beep" (ton) și ecranul LCD se aprinde. 

 

 Urmați aceași procedură pentru a opri receptorul și transmițătorul. Veți auzi un (ton) "beep" și 

ecranul se va opri. Opriți transmițătorul și receptorul atunci când nu este în uz, acest lucru vă ajută 

la conservarea vieții bateriei. 

 

Folosirea luminii de test pentru a confirma că Zgarda funcționează corect: 

 

Un bec de testare este inclus cu sistemul Dvs. BigLeash. 

 

 Porniți atât transmițătorul cât și receptorul. Introduceți becul de testare în receptor, fixați pe “test ” 

testare și țineți apăsat. 
 

 În timp ce țineți posturile de contact în becul de testare, apăsați butonul "C", "B" de pe 

Transmițător. Lumina de pe dispozitivul de testare trebuie să se aprindă: 

                   -  Cu cât nivelul de instruire este mai mare, cu atât lumina de pe tester este mai tare. 

                       -  În cazul în care nivelul de pregătire este prea scăzut, lumina poate fi dificil de văzut. 

                        -  Lumina nu se aprinde la nivelul 0(zero).  

 

 

 

 

Pentru informații , vă rugăm să contactați Serviciul Clienți: 

Tel.: 0756.087.088 

          Email: info@dogwatch.ro 
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Alegerea 
Receptorului 1/2 

0  Fără semnal 
1 5  

Activare FireFly 
6 10  

 11 15  
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Caracteristicile Transmițătorului 
 

BigLeash® folosește tehnologia exclusivă FM digital, cu comunicare bidirecțională între Transmițător 

și Receptor.
 
 

 
2 Antena 

 
 1 Suport șnur 

4 Ecran LCD

 

5 Receptor 1/2 
Schimbare nivel de dresaj

 

 
 
 
 

Receptor1/ 
Receptor2

 
Locul Pictogramei 
pentru baterie

 

 

7  Pornire/Oprire 

▲      ▲▲ 

    Butoane de semnal 

A = Sonor/Vibrație 

B = Semnal scurt 
C = Semnal continuu 
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                                                                                        8   Port pentru încărcare 

1.  Suport șnur 

Suportul pentru șnur este ca să puteți agăța un șnur de Transmițător. 
 

2.  Antena/Raza de acțiune 

Zgarda de dresaj BigLeash se poate folosi până la 800m în condiții optime. Distanța va varia în funcție de 

condițiile de mediu: cum ar fi terenul, vremea, vegetația, clădirile și alte obstacole. 
 

 Modul de ținere al transmițătorului poate afecta raza de acțiune. Pentru raza 
maximă, păstrați antena către cer (vezi foto). Orientând antena 
transmițătorului către animalele de companie se va reduce raza de acțiune. 

 

                                                                     Țineți emițătorul cu antena în sus! 

8    

Atingerea antenei în timpul transmisiei va reduce considerabil eficiența și raza de acțiune a 

semnalului. 

3.   Nivele de dresaj 

 

                                           Folosiți butoanele ˄ și ˅ ca să schimbați nivelul de corecție 

 

Începeți dresajul la nivelul 1(unu) și creșteți nivelul de pregătire până când observați o reacție de la 

câinele dumneavoastră: o scuturare rapidă a capului, o privire în jos, chiar și ridicarea urechilor spre cer. 

Trebuie să vă concentrați la patrupedul dumneavoastră, atunci când îl dresați. Dacă vedeți una dintre 

manifestările enumerate mai sus, atunci de la nivelul care a provocat reacția trebuie inceput dresajul. 

Nivelul la care trebuie început variază de la câine la câine. 
 

✧ Vă recomandăm să utilizați cel mai scăzut nivel de pregătire eficace. ✧ 

 

0 (zero) = Modul De Siguranță (fără impulsuri, fără avertizare sonoră, fără vibrații) 
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4.  Ecranul LCD 

 Receptor 1 / Receptor 2 

 
 

Indică care Receptor este în folosire, atunci când se lucrează cu doi câini. 

                                                                                 Receptor 1                   Receptor 2 
 

 

                  Pictograma Receptor 

                 Semnal                                                                                            Nivel de corecție

                                                                    Desen 1 

Pictograma Transmițător 

          

                  Pictograma baterie slabă 
 

 

 

 Pictograma receptor: 
Indică faptul că receptorul 

este pornit și funcționează 

corect. 

 
 

Pictograma clipește 
dacă semnalul se 
pierde (câine în afara 
intervalului sau 
baterie receptor slabă.) 

 

 

 

 

 Pictograma 

transmițător: 
Indică faptul că 
transmițătorul este pornit și 
funcționează corect. 

 

Când orice buton este 
apăsat, pictograma clipește. 

                          Desen 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Semnal: 

Indicat de liniile dintre 

pictograma transmițător și 

pictograma receptor. 

 

 Pictograma baterie: 

Fără pictogramă = Încărcat 

Pictogramă = Baterie slabă 
 
 
 

 Nivel corecție: 
 

0           Fără corecție 

1 - 5      Nivel mic 

6 -10    Nivel moderat 

11 -15 Nivel mare

 

 

Desen 1:  Semnal bun, nivel mic de corecție 3, receptor 1 și baterie slabă. 

Desen 2:  Semnal slab, nivel mic de corecție 3, receptor 2 și baterie încărcată. 

  Un semnal slab, de obicei, indică faptul că, câinele este în mișcare spre marginea razei de  

  acțiune a transmițătorului. 

 
 

 

5.  Receptor 1/Receptor 2 

Transmițătorul dumneavoastră vine setat pentru a fi utilizat cu un câine, dar poate fi ușor programat pentru 

doi câini. 

 Dacă dresați doi câini, veți avea nevoie de două receptoare. Vezi pagina 17 pentru informații despre 

adăugarea receptorului 2. 

 Butoanele 1 și 2 vă permit să schimbați comenzile între cele două receptoare. Transmițătorul 

salvează setările pentru fiecare receptor. Setările se schimbă automat atunci când comutați de la un 

receptor la altul. 

 Ecranul LCD de pe transmițător indică care receptor este în uz. 
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6.    Butoane de semnal: 
 

Buton A  [Sonor / Vibrație] 

 Apăsând butonul "A" trimiteți o avertizare sonoră sau un avertisment prin vibrații receptorului 

câinelui. Avertizarea continuă atâta timp cât apăsați butonul (max 8 secunde). 
 

Buton B  [Avertizare scurtă ] 
 Apăsarea butonului "B" trimite o singură corecție scurtă  

(aproximativ 1 secundă)

      Buton C  [Avertizare contunuă]                                                                        
 Apăsând butonul "C" trimiteți o corecție continuă atâta timp cât țineți 

apăsat butonul. Dacă butonul nu este eliberat, corectarea se va         scurt 
opri automat după 8 secunde.                            

 
Pentru a trimite semnale de formare suplimentare, eliberați din nou  
butonul și apăsați, dar numai un singur semnal poate fi transmis                continuu 
la un moment dat.                                                                                                                                           Sonor/vibrație            
  

                                        

Trecerea de la avertizare sonoră la vibrații 

 

 
Cu BigLeash, aveți opțiunea de a utiliza butonul "A" pentru o avertizare sonoră sau o avertizare prin 

vibrații. Modul pe care îl selectați va depinde de personalitatea câinelui. 

 

 

Atunci când se lucrează cu doi câini, cele două receptoare sunt stabilite în mod independent. 

 

 

 

Trecerea de la avertizare sonoră la vibrații: 

 Porniți transmițătorul și receptorul. Setați la receptor 1 sau receptor 2, după caz. 

 Setați nivelul de dresaj la 0 (zero). 

 
 
 Țineți apăsat butonul "A", cu nivelul de dresaj la 0 (zero). 

Continuați să țineți apăsat butonul "A". După 5 secunde, transmițătorul va începe să comute între 

Sonor (A) și Vibrații (V). Modul va fi afișat pe ecranul LCD a transmițătorului. 

 Pentru a seta la sonor, eliberați butonul "A", iar "A" va fi afișat pe ecran. 

 Pentru a seta la vibrații, eliberați butonul "A", iar "V" va fi afișat pe ecran. 
 Pentru a testa setarea, setați nivelul de dresaj la oricare nivel (1-15) și apăsați butonul "A". 

 Butonul "A" va rămâne setat la modul de vibrații sau la modul sonor sau până când îl schimbați. 

Receptorul 1 și receptorul 2 se  modifică în mod independent. 
 
 

Avertizarea sonoră și vibrațiile sunt întotdeauna de aceași intensitate, indiferent de 

setarea de nivel de instruire, cu excepția cazului când este setat la "0" (fără semnal). 
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Caracteristicile Receptorului 
 

Receptorul BigLeash prezintă un bec pentru starea bateriei și două LED-uri Firefly pentru a vă ajuta să 

urmăriți  câinele Dumneavoastră pe timp de noapte. 
                 

                                                      
 

Luminile pentru starea bateriei: 
 
 

Verde intermittent 
Roșu intermittent 
Roșu 
Verde 

Pornit,încărcat 
Pornit,baterie slabă 
Conectat, se încarcă 
Conectat,complet încărcat 

 

 

Lumină pentru starea bateriei 
 

 

                                                                                          LED-uri FireFly 
 

 

 

Loc pentru oprire/pornire 
 

 

 

 

LED-urile FireFly: 

 Pentru a activa LED-urile Firefly de pe 

receptorul 1, apăsați butonul Receptor 1 de 

pe transmițător. 

 

 Pentru a active LED-urile FireFly de pe 

receptorul 2, apăsați butonul Receptor 2 de 

pe transmițător. 

 

 Apăsați butonul “A” de pe transmițătorul 

portabil la Receptor 1 sau Receptor 2, ca  

LED-ul sa clipeasca scurt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Receptorul BigLeash este rezistent la apă, 

utilizarea se poate face pe tot parcursul anului, 

indiferent de vreme. 

 

 

 

 

 

Port pentru încărcarea bateriei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porniți receptorul ținând-ul lângă transmițător la 

marcajele de aliniere. 

 

 

 

 

 Apăsați butonul Receptor 1 sau Receptor 2 

timp de 5 secunde, lumina va arde și 

continuă să clipească. Pentru a opri lumina, 

apăsați butonul din nou timp de 5 secunde 

până când lumina nu va mai clipi. 

 

 La comutarea între Receptor 1 și Receptor 

2, LED-ul va clipi scurt pe receptorul, care 

primește semnalul de la transmițător. 
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Folosirea sitemului 
 

Utilizarea adecvată și corectă: 

 
Utilizarea adecvată și corectă este cheia succesului de dresaj. Zgarda de dresaj ar trebui să fie utilizat 

pentru a instrui câinele, pentru a evita un comportament nedorit și pentru a consolida un comportament 

bun. 
 

Setarea Posturilor de contact: 

 Există două seturi de posturi de contact. Posturile de contact de pe receptor sunt folosibile la 

cele mai mulți câini. Setul suplimentar este dimensionată pentru câinii cu blană groasă. 

 Posturile de contact sunt alese după dimensiunea câinelui, după forma gâtului, după blană și 

după sensibilitatea pielii. Posturile de contact trebuie să facă contact cu pielea, ca patrupedul să 

simtă corecția. Pentru câini cu blană foarte groasă, poate fi necesar utilizarea posturilor de 

contact mai lungi și / sau tăiați niște fire din blana patrupedului în jurul posturilor de contact, 

astfel încât acestea să facă contact cu pielea. 

Montarea zgardei cu receptor: 

 Înainte de a începe dresajul, asigurați-vă că zgarda cu receptor se potrivește  

Patrupedului dumneavoastră. 
 

Zgarda este bine montată pe gâtul câinelui dacă puteți pune degetul mare  

între posturile de contact și gâtul câinelui, dar nu mai mult.  

La verificarea comodității receptorului, capul câinelui ar trebui să fie  

cu fața în jos, deoarece în această poziție gâtul câinelui este cel mai mic. 

În cazul în care distanța între piele și posturile de contact este prea mare, câinele nu va primi 

corecțiile. 

 

 

Atenție!!! 

 

Zgarda cu receptor nu este concepută pentru a fi purtată pentru perioade lungi de timp. Scoaterea 

receptorului atunci când nu este în uz previne iritarea pielii câinelui! 

 

Tipurile semnalului de dresaj: 
 
 

Zgarda Dvs. de dresaj BigLeash vă permite să reglați tipul, durata și nivelul semnalului de formare: 

 Butonul "A" oferă fie o avertizare sonoră  fie un avertisment prin vibrații.  

 

 Butonul "B", oferă o avertizare scurtă, o secundă de corecție (indiferent cât de mult vă țineți apăsat 

butonul). Apăsați butonul "B", în mod repetat, pentru o serie de corecții scurte. 

 

 Butonul "C" oferă o corecție continuă (max. 8 secunde). Acest lucru vă permite să controlați durata          

corecției atunci când situația o cere. 
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Tipul de semnal selectat depinde de comportamentul și modul în care câinele Dvs. răspunde. Pentru 

câinele Dvs, scopul este ca el să afle că  poate evita semnalul de formare, cu un comportament bun. 

 În primele etape de dresaj, majoritatea câinilor învață repede să răspundă la prima sau a doua 

avertizare scurtă (butonul "B"). Unii câini pot avea nevoie de câteva corecții scurte (sau un nivel de 

instruire mai ridicat), în funcție de personalitatea lor și nivelul de excitare sau de distragere a 

atenției. 

 În multe situații, se recomandă o corecție scurtă sau continuă să fie precedată de o scurtă avertizare 

sonoră sau vibrații. Acest lucru ajută animalele de companie să învețe să răspundă mai ușor la 

dresaj corectiv. 

 Pentru anumite comportamente - cum ar fi urmărirea sau lătratul - o corecție continuă 

poate fi inițial necesară (butonul "C") de câteva secunde. 
 
 

 

Alegerea nivelului de dresaj corect: 

 

Există 15 nivele de formare, astfel încât să puteți personaliza zgarda de dresaj pentru temperamentul 

câinelui Dvs. Unii câini vor învăța repede, cu un nivel de pregătire scăzut, alții ar putea avea nevoie de un 

nivel mai ridicat de dresaj. 

 

 

 Începeți cu cel mai mic nivel de dresaj. Înainte de a începe dresajul, testați răspunsul câinelui 

începând de la nivelul 1. Utilizați butonul Scurt (B) pentru a vedea, care corecție provoacă un 

disconfort ușor pentru patruped. Scopul este de a obține atenția câinelui fără a crea anxietate. În 

cazul în care câinele nu răspunde la nivelul 1, creșteți nivelul de pregătire cu câte un nivel până 

când vedeți ca patrupedul reacționează. 

 

Crearea unui mediu corect: 

 

 Păstrați o formare " pozitivă ".  

 

 Utilizați o mulțime de laude. 

 

 Utilizați o voce tare și “fericită” pentru laudă. Utilizați o voce adâncă, folosind cât mai puține 

comenzi negative. Utilizați o voce calmă, liniștită, pentru a menține câinele concentrat și lăudați 

entuziast pentru a menține câinele liniștit în timpul instruirii. 

 

 Recompensați câinele în timpul antrenamentului, cu perioade de joc liber și laudă. 

 

Răspunsul câinelui Dvs. despre dresaj: 

Câinii răspund diferit atunci când simt corecția. La unii câini, răspunsul ar putea fi foarte mic, la alții,  

poate fi mai evident. 

Amintiți-vă că câinele Dvs. nu va înțelege în mod automat ce să facă atunci când primește corecția.  

 

 

Formarea pentru a putea fi eficientă, presupune să înțelegeți modul de utilizare a zgărzii de dresaj 

în mod corespunzător!
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Baza dresajului: 
 

Zgarda de dresaj poate fi folosită pentru a instrui câinele în două moduri : 

1. Pentru a consolida comportamente adecvate, cum ar fi " Vino " , " Șezi " și " Stai ". 

2. Pentru a elimina comportamente neadecvate, cum ar fi sărituri, săpat și lătratul excesiv. 

 

Consecvență și Sincronizare  

 

 Consecvența este esențială pentru un dresaj de succes. 

 Semnalul de formare trebuie să aibă loc în momentul comportamentului nedorit. 

 În cazul în care comportamentul nu se produce atunci când apare semnalul de instruire, câinele nu 

va asocia semnalul cu comportamentul. 

 

Planul de formare: 

 

 Începeți dresajul într-o zonă deschisă și liberă pentru a nu distrage câinele de la antrenament. Dacă 

zona nu este îngrădită, folosiți o frânghie lungă pentru ca patrupedul să nu poată părăsi zona până 

când nu răspunde în mod constant la comenzi. 

 Când câinele a învățat comenzile din prima setare, creșteți treptat nivelul de distragere și continuați 

pregătirea în diferite medii. Creșteți treptat distragerile. Câinele continuă să se asocieze semnalului 

de formare cu comportamentul, nu cu distragerile. 

 În stadiile incipiente, limita sesiunii de formare specifice este de 15-20 minute, dar formarea se 

repetă în mod regulat și frecvent. Câinii învață prin repetiție și acumulare. 

 Nu evidențiați că sunteți la comanda semnalelor de dresaj. Vreți ca câinele să asocieze 

comportamentul său cu semnalul de formare nu cu Dvs. 
 

 
 

Metode de instruire: 
 

Există mai multe abordări de formare utilizate de către profesioniști. Atunci când se utilizează o zgardă de 

dresaj, unii formatori recomandă o corecție cu o avertizare și / sau comandă vocală / avertizare prin 

vibrații, alții cred că unele comportamente sunt eliminate mai eficient în cazul în care nu există nici o 

comandă verbală sau avertizare sonoră / vibrații. Indiferent de utilizarea zgărzii de dresaj, cheia succesului 

este consecvența. 

 

Noțiuni de bază pentru dresaj: 

 

Asigurați-vă că câinele înțelege comenzile de bază, cum ar fi "vino", "stai" și "rămâi". Dacă el înțelege 

comanda, dar nu se supune întotdeauna, zgarda de dresaj poate fi folosită pentru a întări răspunsul adecvat. 

Dacă el nu are o înțelegere de bază a comenzii, zgarda de dresaj nu va fi eficientă. 

 

 Pentru dresaj, dați comanda verbală, simultan cu corecția. Nu așteptați prea mult, câinele poate să 

încerce să se conformeze până în momentul când apăsați butonul. 

 Începeti acest tip de antrenament cu butonul continuu ( "C" ). Câinele începe să înțeleagă ca 

corecția se oprește atunci când răspunde la comandă, el va răspunde mai rapid. Pentru ca 

patrupedul Dvs. să răspundă la dresaj mai repede, trebuie să reduceți treptat durata și tipul corecției.  

 Când câinele răspunde aproape imediat la comanda Dvs, începeți să utilizați zgarda de dresaj 

numai în cazul în care trebuie să repetați comanda. În acest moment, o vibrație sau o avertizare 

sonoră rapidă ar putea fi tot ce este necesar pentru a consolida comportamentul corect. 
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Noțiuni de bază ale comportamentului de instruire: 

 

După ce câinele înțelege comenzile de bază, sunteți gata pentru a începe o formare mai specifică.  

 

Instruirea câinelui pentru a evita comportamentele nedorite: 

 

 Instruirea câinelui pentru a evita comportamentele nedorite constă în a învăța patrupedul că pentru 

a evita semnalul el trebuie să oprească comportamentul respectiv. 

 Utilizarea de comenzi verbale și / sau sonore alerte / vibrații variază în funcție de situația și metoda 

de formare. În anumite situații (cum ar fi săpatul sau sărintul în sus), câinele poate să asocieze 

comportamentul doar cu o corecție de formare nicidecum cu o comandă verbală sau avertizare 

sonoră / vibrații . În alte situații (cum ar fi ascultarea generală), o comandă verbală și / sau sonoră / 

avertizare prin vibrații înainte de corecție este adecvată. 

 La corectarea comportamentului câinelui Dvs, trebuie să luați în considerare faptul că nu toate 

activitățile, cum ar fi lătratul, ar trebui să fie eliminate complet. Scopul instruirii ar trebui să fie 

controlarea comportamentului problemă mai degrabă, decât eliminarea aspectelor normale și 

acceptabile de comportament. 

 Amintiți-vă că câinele Dvs. nu va înțelege în mod automat ce să facă atunci când primește un 

semnal de la receptorul de pe zgardă. 

 Nu mângâiați câinele după ce a primit o corecție. 

 

Ghidul de utilizare oferă doar exemple de formare generală de comportamente comune. Consultanța și 

asistența de la un profesionist familiarizat cu zgărzile de dresaj pot fi, de asemenea, de ajutor. 
 

Exemple generale de comportament: 

Următoarele exemple oferă abordări generale pentru utilizarea zgărzii de dresaj, pentru a aborda 

comportamente specifice. Amintiți-vă, consecvența și sincronizarea sunt importante!  

 

Lătratul: 

 Lătratul face parte din comportamentul natural al câinilor. Utilizați zgarda de dresaj BigLeash doar 

pentru a corecta lătratul excesiv sau prea agresiv. 

 Utilizați comanda  "liniște" sau "nu lătra", susținută cu un semnal de corecție. 

 

Săpatul: 

 

 Câinii sapă din mai multe motive; fie în căutarea unui loc răcoros să se întindă, fie pot fi pur și 

simplu plictisiți. 

 Pentru a instrui câinele care sapă în anumite zone că nu este acceptabil, trimiteți un semnal de 

formare în momentul în care începe să sape. 

   Urmărirea: 
 

 

 Cel mai frecvent comportament este urmărirea mașinilor. 

 Acest comportament este periculos și trebuie evitat. Când câinele urmărește o mașină, în momentul 

acela trebuie corectat. Asigurați-vă că atunci când trimiteți o corecție, câinele este departe de 

vehicolul în mișcare. 

 În general, câinii sunt încântați și distrași atunci când acestea urmăresc ceva. Utilizarea 

avertismentului continuu (butonul C) eventual, un nivel crescut de formare poate fi necesar, în 

special în primele stadii de formare. 
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Săritul: 
 

 Câinii în general, sar în sus pentru a atrage atenția. Pentru a corecta săritul, toți membrii familiei 

și toți oaspeții trebuie să fie în concordanță în timpul instruirii. 

 Când câinele vrea să sară în sus, instruiți-l să stea în loc și apoi lăudați-l. 

 Dacă este necesar, cu zgarda de dresaj puteți corecta săritul pe persoane; folosiți butonul 

avertizare scurtă (B) pentru a trimite o corecție de formare ori de câte ori el sare în sus. Nu lăuda-

ți câinele atunci când el se dă în spectacol . 

 Folosiți aceeași abordare pentru a corecta săritul în sus și pentru furtul de alimente de pe tejghea 

sau masă. Dacă câinele Dvs, de obicei face acest lucru atunci când nu sunteți în cameră, atunci 

ascundeți-vă într-un loc unde vedeți câinele, dar el nu vă poate observa și aplicati corecția 

necesară.  

 

    Săritul pe mobile:  
 

 Puteți dresa câinele Dvs. să stea departe de toate mobila, sau puteți limita dresajul la un mobilier 

specific. Orice mobilier care este "în afara limitelor" ar trebui să fie întotdeauna "în afara limitelor." 

 Timpul este important. Trimiteți o corecție în momentul în care câinele începe să urce pe mobilă. 

 Câinele Dvs. ar trebui să învețe că trebuie să evite mobila selectată. 

 De asemenea, puteți instrui condiționat câinele să sară pe o anumită mobilă la un anumit semnal. 

După executarea comenzii câinele va fi recompensat. Folosiți un nivel/semnal de pregătire mai 

scăzut în cazul formării condiționate. 

 

    Mestecatul: 

 

 Mestecatul este un comportament natural pentru câini, ca lătratul; trebuie să decideți ce este și ce 

nu este de mestecat astfel încât să puteți trimite în mod constant semnale de formare.  

 Învățați câinele că există lucruri pe care le poate mesteca (jucării ros special, oase, etc), precum și 

lucruri pe care nu trebuie să le mestece (pantofi, șosete, furtunuri de grădină, etc). De îndată ce 

câinele începe să mestece ceva ce nu are voie, trebuie trimisă o corecție. 

 

    Agresivitatea: 
 

 Câinii urmăresc și se angajează în comportamente agresive (cum ar fi mușcat și luptă) pentru o 

varietate de motive, care diferă de la un câine la altul. 

 

 
 

AVERTIZARE!!! 

 
Acest produs nu este destinat pentru utilizarea în cazul câinilor care au un trecut 

de comportament agresiv. Nu utilizați acest produs în cazul în care câinele 

dumneavoastră are un trecut de comportament agresiv. 

Vă recomandăm să consultați un profesionist calificat, 

care are experiență de lucru cu câinii agresivi.
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Rezolvarea problemelor 
 

 

Dacă zgarda de dresaj, nu pare să funcționeze: 

 Verificați pentru a vă asigura că bateriile atât din transmițător cât și din receptor sunt încărcate. 

 Verificați ca atât transmițătorul cât și receptorul să fie pornite. 

Notă: Transmițătorul și receptorul nu se vor porni în timpul încărcării. 

 

 În cazul în care sunt complet încărcate, dar nu pornesc, apăsați butonul " A" de pe transmițător și 

verificați ecranul LCD. Dacă pictograma transmițător se vede, urmați instrucțiunile de 

reprogramare de pe pagina 17. Dacă pictograma nu este afișată sau, în cazul în care o reprogramare 

nu funcționează , vă rugăm să contactați Serviciul Clienți. 

 

Câinele nu pare să răspundă: 

 Verificați pentru a vedea că receptorul este confortabil și că capetele posturilor de contact ating 

gâtul câinelui Dvs. 

 Verificați nivelul de instruire . În cazul în care nivelul este setat la " 0 " ( modul de siguranță ), nici 

un semnal nu va fi trimis către receptor. Dacă este pe o setare de scăzut, încercați să măriți nivelul 

de pregătire treptat. A se vedea instrucțiunile de nivelul de pregătire de la pagina 7. 

 Dacă transmițătorul este programat pentru a fi utilizate cu 2 câini, verificați pentru a vedea că 

transmițătorul este setat la receptorul care vreți să-l folosiți. 

 

Reducerea razei de acțiune a transmițătorului: 

 Raza de acțiune a transmițătorului poate fi afectată de variațiile de teren, vreme, clădiri și alte 

obstacole. 

 Pentru cea mai bună funcționare țineți emițătorul cu antena arătat spre cer , nu spre câine. 

 Țineți degetele departe de antenna transmițătorului. Atingerea antenei va reduce considerabil raza 

de acțiune. 

 

 

Acumulatorul nu pare să se încarce: 

 Asigurați-vă că mufele de încărcare sunt introduse complet și corect. 

 Asigurați-vă că folosiți încărcătorul furnizat împreună cu zgarda de dresaj. 

 Dacă acumulatorul nu păstrează energia, se descarcă prea repede, acesta poate fi înlocuit. 
 

Lipsă semnal: 

 Semnalul poate fi, de obicei, restaurat prin oprirea sistemului și apoi pornirea din nou sau prin 

reîncărcarea transmițătorului și a receptorului. 

 Uneori, transmițătorul și receptorul trebuie să fie reprogramate pentru a recunoaște reciproc 

actualizările. Vezi pagina 17. 

Dacă este frig: 

 Toate bateriile au o cădere de tensiune cu timpul și se pot descărca mai repede când este frig. 

 Corecția, pe care o primește câinele, nu va fi la fel de puternică când este frig. 

 Pentru cele mai bune rezultate în lunile friguroase, încărcați și țineți zgarda de dresaj, la 

temperatura camerei, atunci când nu este în uz. 
 

 

Pentru alte întrebări despre rezolvarea problemelor, vă rugăm să vizitați site-ul sau contactați 

Serviciul Clienți. 

Tel: 0756.087.088 

e-mail: info@dogwatch.ro
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Garanție și service 
 
 

 informațiile referitoare la garanția completată trebuie să fie depuse online în termen de 30 de zile 

de la cumpărare altfel toate reparațiile vor fi supuse taxelor. 

 În cazul în care informațiile de garanție nu sunt pe fișier, este necesară o dovadă de cumpărare. 

Garanția: 

 

DogWatch Inc și DogWatch România, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite mai jos, garantează 

că va repara sau înlocui, pe cheltuiala sa, fără costuri pentru piese sau de muncă, produsul sau orice parte a 

acestuia ( altele decât baterii ), care se dovedește a fi defect din cauza manoperei de fabricație și / sau a 

materialului necorespunzătoar pentru perioada de garanție de doi ( 2 ) ani de la data achiziționării . 

Bateriile sunt garantate pentru un ( 1 ) an. Garanția poate fi afectată de unele taxe/costuri transport, 

manipulare, încărcare, etc. Cu excepţia garanţiei menţionată mai sus, DogWatch Inc. și DogWatch 

România declină toate garanţiile exprese sau cele insinuate. 

 

Ca o condiție a acestei garanții , Clientul trebuie: 

(a) în termen de 30 zile, trebuie să informeze dealerul sau producătorul, 

(b) să informeze  Compania că s-a defectat produsul cumpărat, după achiziție în timpul perioadei de 

garanție și (c) trimiteți înapoi produsul, caietul de garanție și costurile transportului, la : DogWatch 

România, Târgu Mureș, 540124, str. 22 Decembrie 1989, nr. 158 

 

Responsabilitatea exclusivă a Companiei sub această garanție va fi de a repara sau înlocui, la alegerea sa, 

produsul sau o parte care DogWatch Inc. sau DogWatch România constată că este defectă din vina sa. În 

nici un caz nu va fi răspunzător pentru orice daune speciale, indirecte sau subsecvente care decurg din 

achiziționarea sau utilizarea produsului Companiei. În nici un caz cheltuielile companiei nu vor depăși 

prețul de cumpărare al produsului. 

Procedura de garanție: 

 DogWatch Inc. și DogWatch România oferă o garanție limitată de doi (2) ani de la data cumpărării pentru 

transmițător și receptor. 

 DogWatch Inc. și DogWatch România oferă o garanție de un (1) an de la data achiziționării, pentru baterii . 

 Accesoriile, cum ar fi încărcătorul și cablurile splitter au o garanție de un (1) an . 

 Garanția nu acoperă reparații sau înlocuire din cauza utilizării abuzive de către proprietar sau de câine, 

întreținerea necorespunzătoare sau unitățile pierdute. 

 Transmițătorul nu este "rezistent la apă",  și nu sunt acoperite de garanție pentru daune legate de apă sau 

defecțiune. 

 Garanția este anulată în cazul în care unitatea a fost modificată sau o persoană neautorizată a încercat lucrări 

de reparații. 

 Garanția este netransmisibilă. 

Procedura pentru reparații: 

 Toate lucrările de garanție trebuie să fie semnalate la DogWatch INC. sau DogWatch România. Returnarea 

echipamentelor în garanție către DogWatch INC. sau DogWatch România este responsabilitatea 

proprietarilor. 

 IMPORTANT! Atât transmițătorul cât și receptorul trebuie să fie returnate atunci când se solicită o 

reparație. 

 În cazul în care repararea este acoperită de garanție, costurile de expediere a produsului către client sunt 

suportate de DogWatch INC. sau DogWatch România – pentru transport terestru; transportul maritime și 

aerian este pe cheltuiala proprietarului . În cazul în care reparația nu este acoperită de garanție, toate costurile 

de transport sunt responsabilitatea proprietarului. 

 cardul de credit este necesar, înainte de a începe lucrările de service . 

 Când se trimite un echipament la reparat, includeți și o scurtă descriere a problemei, precum și numele, 

adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail. Formulare de cerere de servicii sunt disponibile la 

info@dogwatch.ro 

mailto:info@dogwatch.ro
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Programarea receptorului secundar 
 

 

Adăugarea receptorului secundar: 
transmițătorul este presetat pentru a fi utilizabil cu un câine, dar poate fi ușor programat pentru a fi 

utilizabil împreună cu un receptor adițional. Receptorul 2 are o curea de culoarea portocaliu 

strălucitor și are un mic " Dog 2" scris pe spate , astfel încât să puteți diferenția receptorul 1 de 

receptorul 2. 
 

1. Înainte de a adăuga receptorul adițional la transmițător, trebuie conectat la încărcător cel puțin 3 

ore. 

2. Asigurați-vă că transmițătorul și ambele receptoare sunt oprite. 

3. Cu transmițătorul și receptorii opriți, țineți apăsat butonul "A" timp de 10 secunde până când 

ecranul de pe   transmițător se luminează. 

4. Setați nivelul de dresaj, la nivelul 2. 

5. Apăsați și țineți apăsat butonul receptor 2 în timp ce porniți receptorul, prin alinierea receptorului 

lângă transmițător la marcajele de aliniere. 

6. Continuați să țineți receptorul lângă transmițător la marcajele de aliniere în timp ce țineți apăsat 

butonul Receptor 2. 

7. Veți auzi o serie de bipuri. În cazul în care seria de bipuri se oprește, mutați receptorul departe de 

transmițător. 

8. Receptorul adițional este acum programat pentrua putea fi setat receptorul 2. 

9. Porniți transmițătorul și receptoarele în mod obișnuit de utilizare. 

 

Receptor 1 reprogramare - 1 la transmițător 

Urmați aceiași pași ca Adăugarea receptorului 2, cu excepția : 

• Setați nivelul de pregătire la '1 ' (pasul 4) . 

• Țineți apăsat butonul "A" în loc de butonul Receptor 2 (pasul 5). 
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Acest aparat este în conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă 

următoarelor două condiții : ( 1 ) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și ( 2 ) 

acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită , inclusiv interferențe care pot cauza o 

funcționare nedorită . 

 

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către DogWatch. Inc, ar putea 

anula dreptul utilizatorului de a folosi echipamentul. 

 

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din 

Clasa B , conform Părții 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o 

protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într- o instalație rezidențială . Acest 

echipament generează , utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și dacă nu este instalat și 

utilizat în conformitate cu instrucțiunile , poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor 

radio . Cu toate acestea , nu există nici o garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită 

instalație . Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV , care pot 

fi determinate prin pornirea și oprirea echipamentului , utilizatorul este încurajat să încerce să 

corecteze interferența prin una dintre următoarele măsuri : 

- Reorientarea sau repoziționarea antenei de recepție .  

- Creșterea distanței dintre echipament și receptor . 

- Conectarea echipamentului la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul . 

- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio / TV experimentat pentru ajutor . 

 

Acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările Industry Canada . 

 

În conformitate cu reglementările Industry Canada , acest transmițător radio poate funcționa numai 

cu o antenă de un câștig maxim ( sau mai mică ) de tip și aprobat pentru transmițător de Industry 

Canada . Pentru a reduce potențialul de interferențe radio la alți utilizatori , tipul de antenă și 

câștigul său ar trebui să fie alese astfel încât echivalent izotrop radiată ( peir ) nu este mai mult 

decât necesar pentru o comunicare de succes . 

 

Acest dispozitiv este conform cu Industry Canada RSS fără licență standard de ( s ) . Funcționarea 

este supusă următoarelor două condiții : ( 1 ) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe  și ( 2 ) 

acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe , inclusiv interferențele care pot cauza o 

funcționare nedorită a dispozitivului . 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


