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Charakterystyka: 

• Ogranicza szczekanie i wycie psa 

• Wodoodporna – możliwość użycia w delikatnym deszczu (brak możliwości zanurzenia) 

• Dźwięk, wibracje 

• Wykrywanie szczekania na podstawie dźwięku i wibracji 

• Dwa ustawienia dla psów różnej wielkości 

• Na ładowarkę 
 
 
 
 
 



Opis obroży: 

 
 
Jak używać: 
Włączanie/Wyłączanie 
Włączanie: Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby włączyć, zaświeci się zielona lampka z dwoma 
sygnałami dźwiękowymi. 
Wyłączanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, obroża zostanie wyłączona, 
usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy 
Czuwanie: obroża wejdzie w tryb czuwania po 1 minucie bezczynności 
 
Dwie różne tryby działania dla dużych i średnich psów oraz małych: 
 Możesz przełączać pomiędzy nimi wciskając przycisk M 
 

•  Tryb dla średnich i dużych psów, wyświetla się zielona literka L (3B) 

 
• Tryb dla małych psów, wyświetla się czerwona literka S (3D) 

 

Obroża posiada dwa różne sposoby działania: progresywny i wybierany przez użytkownika 

A: Tryb domyślny to tryb progresywny: w momencie kiedy pies szczeka wyśle się korekta na poziomie 

1 jeśli szczeka dalej na poziomie 2 itd. aż do poziomu 6. 



B: Tryb z poziomem wybieranym przez użytkownika (na ekranie pojawi się aktualny poziom korekty): 

Możesz ustawić wybrany poziom naciskając i przytrzymując przycisk M. Poziom zmienia się od 1 do 6 

jeśli wybrałeś odpowiedni poziom zwolnij przycisk. 

Zmiana trybów: 
Tryb domyślny to tryb progresywny 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk M obroża przejdzie do tryby wybieranego przez użytkownika. Jeśli 
chcesz wrócić do trybu progresywnego naciśnij szybko trzy razy przycisk Power. 
 

 
Uwaga: 

1. W obu trybach obroża podczas aktywacji wyświetla dany poziom korekty. Na przykład 

ustawiona w trybie 6 wyświetla cyfrę 6 i miga 3 sekundy. 

2. W obu trybach po 6 korekcie obroża przechodzi do trybu bezpieczeństwa, w tym czasie nie 

wysyła żadnej korekty i przez 1 minutę wyświetla cyfrę 0 

Ładowanie: 
Jeśli obroża wymaga ładowania wskaźnik poziomu baterii wyświetla jedną czerwoną kreskę (4A). 
Podczas ładowania pojawią się kolejne zielone kreski, pełne naładowanie oznacza 4 kreski na 
wskaźniku naładowania baterii (4B) 

 
Używaj tylko oryginalnego kabla do ładowania z napięciem 5V. 
Jeśli chcesz użyć innego kabla pamiętaj, że napięcie musi wynosić 5V. Ładowanie kablem o innych 
parametrach uszkodzi urządzenie. 

 

Jak poprawnie założyć obrożę? 
Ważne: Poprawne założenie obroży z odbiornikiem jest gwarancją prawidłowego działania. Obroża 
musi mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa, od spodu szyi. 
Postępuj zgodnie z poniższymi punktami: 

1. Upewnij się, że obroża jest wyłączona. 
2. Pies nie może siedzieć. (A) 
3. Umieść obrożę w taki sposób aby obroża znajdowała się w miarę wysoko, pod brodą psa. W 

taki sposób aby miała bezpośredni kontakt ze skórą psa. (B) 



 
4. Skontroluj odpowiednie dopasowanie obroży, wkładając jeden palec pomiędzy obrożę a szyję 

Twojego psa. (C) Obroża powinna przylegać, ale nie być założona za ciasno. 
5. Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut. Następnie skontroluj czy przylega poprawnie. 

 
 
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie gól szyi psa na zero, może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry. Pies 
może nosić obrożę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Obroża noszona zbyt długo może 
powodować podrażnienia.  
 

 

 

 

 

 

 

 


