
Receptor R12mini si R12 

 

 

 

 

 

 

 

Radio receptorul purtat de către câine identifică un semnal radio FM cu coduri de la 

cablul de delimitare. Receptorul emite un avertisment sonor, urmat de o stimulare de 

corecţie în cazul în care câinele se apropie prea mult de cablul de delimitare. R12mini si 

R12 operează pe baza unei baterii. Acesta este impermeabil atunci când capacul bateriei 

este închisă. 

 

Caracteristicile receptorului R12mini si R12 

 

 
 

Zgarda ajustabilă: Receptorul este ataşat unei zgarde de nailon ajustabilă. Zgarda 

trebuie să fie poziţionată deasupra liniei zgardei normale. Distribuitorul dvs. DogWatch 

va ajusta zgarda pentru a asigura că posturile de contact ating pielea de pe gâtul câinelui 

(Figura 1). Verificaţi zgarda în primele zile de utilizare, pentru a vă asigura că acesta nu 

este prea strânsă şi nu cauzează iritaţii câinelui dvs. Este recomandat să înlăturaţi zgarda 

la noapte în timp ce animalul dvs. este în interior. 

 

Posturile de contact: Distribuitorul dvs. DogWatch va determina setul adecvat de care 

aveţi nevoie după examinarea formei gâtului, a blanei şi sensibilităţii pielii câinelui dvs. 

Posturile de contact trebuie să intre în contact cu pielea pentru ca patrupedul să poată 

simţi stimulările. În anumite cazuri poate fi de ajutor dacă aţi tunde din blana 
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patrupedului în zona gâtului în aşa fel încât posturile de contact să vină în contact direct 

cu pielea câinelui. 

 

Fixaţi posturile de contact numai cu cheia furnizată împreună cu zgarda. Folosirea 

unui cleşte sau al unui instrument asemănător poate cauza o fixare, strângere prea tare 

care poate deteriora receptorul. 

 

Antena: Receptorul este prevăzut cu o antenă omni-direcţională. Folosirea antenelor 

multiple asigură o receptare optimă de la zona de semnal. 

 

Receptorul R12m: Receptorul R12m 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 

inserată în jos (Figura 2). 

 

Receptorul R12: Receptorul R12 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 inserată în 

jos (Figura 3). 
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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.  
 

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. 

 

 

 

Inseraţi partea negativă  în jos Inseraţi partea pozitivă  în jos 

http://www.dogwatch.com/


 
 

Oprire automată: Sistemul DogWatch este creat pentru a vă proteja câinele dvs. de o 

supra-corecţie în cazul în care câinele intră în perimetrul cu semnal. Dacă câinele dvs. nu 

iese din acea zonă, receptorul se va opri automat după 15 secunde - protejându-vă câinele 

de o supra-corecţie. Totodată, patrupedul va primi şi un “avertisment”, la fiecare 15 

secunde până când părăseşte perimetrul cu semnal. 

 

Setările recomandate a receptorului  

 

Receptorul R12mini si R12 conţine 4 niveluri de dresaj plus o setare acustică. Nivelul 1 

este o corecţie cu o intensitate foarte redusă, care, în multe cazuri, este un nivel de dresaj 

adecvat pentru patrupezi timizi. Nivelul 2 şi 3 sunt niveluri de dresaj cu intensitate 

progresivă mai puternice. Nivelul 4 este conceput special pentru animale de companie 

care necesită o corecţie mai drastică. Distribuitorul dvs. DogWatch va seta receptorul la 

nivelul adecvat animalului dvs. de companie.  

 

Toate setările sunt concepute pentru a fi Pet Friendly ™ şi nu vor afecta câinele dvs.  

 

Pentru a schimba setarea receptorului ţineţi magnetul luminii de test la capătul 

receptorului între cele două linii bombate aflate pe partea laterală a receptorului (după 

cum se arată la pagina 4. Ţineţi magnetul nemişcat şi veţi auzi o serie de bipuri în timp ce 

intensitatea Nivelului de Dresaj progresează. Nivelul de Dresaj va continua să avanseze 

atâta timp cât magnetul este ţinut în poziţie, avansând la Nivelul de Dresaj 1 (Minim: 1 

bip); Nivelul 2 (Mediu: 2 bipuri); Nivel 3 (Mediu Accentuat: trei bipuri) şi Nivelul 4 

(Mare/Avansat: 4 bipuri). Bipurile reprezintă Nivelul de Dresaj la care este setat 

receptorul. 

 

Când ajungeţi la Nivelul de Dresaj dorit, luaţi magnetul de la receptor. Receptorul este 

acum setat. Atenţie: De câte ori magnetul activează receptorul, setarea va avansa la 

următorul Nivel de Dresaj, şi va continua să sară printre setări, în ordinea prezentată în 

tabelul de mai jos, atâta timp cât magnetul este ţinut în loc.  

 

 

 

 

Utilizaţi magnetul de test pentru a reseta  

receptorul R12m 

Utilizaţi magnetul de test pentru a reseta  

receptorul R12 



Mai mulţi câini: Sistem 1200 vă permite să selectaţi diferite niveluri de dresaj pentru 

fiecare câine în parte - permiţându-vă să dresaţi un câine folosind Nivelul 1, în timp ce 

celălalt câine este protejat cu Nivelul 2. 

 

 

 

 

Nivelul de 

Dresaj 

Numai 

acustic 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Ton Numai un 

bip lung 

1 bip 2 bipuri 3 bipuri 4 bipuri 

Nivel de 

corecţie 

Nici unul Minim Mediu Mediu 

Accentuat 

Mare/Avansat 

 

 


