
  

Dog Silencer® MAX Instrukcja obsługi 

Zawartość opakowania Sprzedawane osobno 

Przed rozpoczęciem 

CZYM SĄ ULTRADŹWIĘKI? 

Ultradźwiękowe to częstotliwości, które są wyższe niż zakres ludzkiego słuchu. Mogą one jednak być bardzo drażniące dla psów. 

Ultradźwięki są wykorzystywane od ponad wieku do skutecznego szkolenia psów. 

JAK DŁUGO BĘDZIE TRWAŁA NAUKA?  

Niektóre psy potrzebują więcej czasu na szkolenie niż inne, a złe nawyki są czasami trudne do przełamania. Aby zobaczyć 

rezultaty, należy odczekać 2-3 tygodnie. 

GDZIE MOGĘ UŻYWAĆ? 

Możesz zatrzymać szczekanie z każdego miejsca, gdzie masz czystą linię wzroku. Można zawiesić urządzenie Dog Silencer MAX na 

drzewie, zamontować na ogrodzeniu... lista jest długa. W celu uzyskania idealnego ustawienia za każdym razem możesz użyć 

opcjonalnego uchwytu ściennego z możliwością obrotu i pochylenia (sprzedawany oddzielnie). 

Podłącz do sieci lub użyj baterii 

PODŁĄCZAM DO GNIAZDKA 

(PRZEDŁUŻACZ JEST OPCJĄ ) 

 

UŻYWAM BATERII 

 

Zasilacza sieciowego należy używać, gdy znajduje się on 

wystarczająco blisko źródła zasilania. Można również użyć 

opcjonalnego przedłużacza (sprzedawanego oddzielnie), aby uzyskać 

większe odległości. Idealna do pomieszczeń, na mniejsze podwórka i 

w pobliżu domu 

W przypadku korzystania z urządzenia Dog Silencer 

MAX na dużych podwórkach lub w przypadku psów 

znajdujących się z dala od gniazdka elektrycznego 

możesz skorzystać z zasilania bateryjnego. Wystarczy 

włożyć 6 baterii AA do komory baterii znajdującej się w 

tylnej części urządzenia. Ważne! 

Podczas korzystania z zasilania z sieci pamiętaj o 

wyjęciu baterii. 
Typowa żywotność baterii wynosi 4-5 tygodni. 

DOG SILENCER MAX ZASILACZ PILOT 

PRZEDŁUŻACZ 

Czas na zatrzymanie szczekania. Gotowy? 
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Jak daleko jest pies? 

1 Podnieś gumową osłonę ochronną z boku Dog Silencer i 

przesuń przełącznik zasilania na pozycję "Ultra". 

2 Umieść urządzenie Dog Silencer MAX w miejscu, w którym ma niezakłócone 

pole oddziaływania na psa. Następnie należy wyregulować pokrętło czułości na 

szczekanie w sposób przedstawiony poniżej: 

3 Przesuń przełącznik zasilania na "Audio" podczas konfigurowania czułości na szczekanie. W ten sposób można usłyszeć, kiedy Dog 

Silencer MAX aktywuje się i odpowiednio dostosować czułość. Audio działa również doskonale w przypadku psów z pewnym ubytkiem 

słuchu. WAŻNE: Czułości na szczekanie nie jest pokrętłem głośności/mocy działania. Głośność Dog Silencer jest zawsze ustawiona 

na maksimum i nie można jej regulować. 

Montaż Dog Silencer Max 
GDZIE MOŻESZ ZAMONTOWAĆ? 

Masz kilka możliwości. Ustaw urządzenie Dog Silencer MAX na płaskiej powierzchni lub, aby uzyskać dodatkową stabilność, wyciągnij 

przesuwane uchwyty na spodzie i przymocuj je. Można również powiesić urządzenie Dog Silencer MAX za pomocą śruby lub gwoździa i 

otworów montażowych z tyłu urządzenia. W celu uzyskania maksymalnej elastyczności możesz wypróbować opcjonalny uchwyt 

ścienny z możliwością obrotu i pochylenia (sprzedawany oddzielnie), 

CZY MUSZĘ ZAPEWNIĆ CZYSTE POLE WIDZENIA PRZED URZĄDZENIEM? 

Tak, należy zapewnić dobrą widoczność pomiędzy DogSilencer a psem, którego chcemy uciszyć. Ultradźwięk nie przeniknie przez 

obiekty stałe, takie jak ściany i ogrodzenia, ani przez gęste liście czy żywopłoty. 

KIEDY UŻYĆ PILOTA? 

Użyj pilota do ręcznego uruchomienia urządzenia Dog Silencer MAX, gdy pies znajduje się poza zasięgiem 

automatycznego wykrywania szczekania wynoszącym ok. 25 metrów. Podczas gdy pilot zdalnego sterowania 

aktywuje urządzenie z odległości do 25 metrów, Dog Silencer MAX musi być włączony (ustawiony na "Audio" 

lub "Ultra"), aby pilot działał.  

Czy wiesz, że możesz użyć pilota, aby wytrenować również inne niepożądane zachowania? Wystarczy przekręcić 

pokrętło czułości na szczekanie do końca w dół, aby Dog Silencer MAX nie był uruchamiany przez szczekanie. Zamiast tego 

urządzenie będzie aktywowane tylko po naciśnięciu pilota. Jest to idealne rozwiązanie dla innych niepożądanych zachowań, takich 

jak skakanie na meble, podjadanie ze stołu itp. 

UWAGA: Pilot wykorzystuje baterię CR2025 3V, którą można wymienić po odkręceniu 4 śrub z tyłu urządzenia, aby otworzyć pokrywę pilota. 

Sukces 

Gratulacje! Wszystko jest gotowe. W mało prawdopodobnym przypadku napotkania jakichkolwiek problemów należy zapoznać się z 

sekcją "Rozwiązywanie problemów" na następnej stronie. Aby uciszyć psy znajdujące się dalej niż 25 metrów należy użyć pilota. 

Przekręć pokrętło prawie 

maksymalnie w górę 

Przekręć pokrętło do 

połowy 
Przekręć pokrętło prawie 

maksymalnie w dół 

Down 

25 m 15 m 8 m 

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE SZCZEKANIA DZIAŁA DO 25 METRÓW 

 

90 metrów 

Użyj pilota dla 

psów znajdujących 

się powyżej 25 

metrów 
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Rozwiązywanie problemów 

PIES SZCZEKA TAK SAMO LUB BARDZIEJ NIŻ WCZEŚNIEJ! 

Nie ma problemu. Psy mogą szczekać trochę więcej na początku procesu szkolenia. Jest to tylko chwilowe, podczas gdy pies jest odstraszany przez 

ultradźwięki i próbuje oprzeć się szkoleniu. 

CZY MOŻNA LEGALNIE UŻYWAĆ TEGO URZĄDZENIA NA PSIE SĄSIADA? 

Ponieważ DogSilencer opiera się na ultradźwiękach jako metodzie szkolenia, znajduje się on poza zakresem słyszalności człowieka i zazwyczaj nie jest 

objęty przepisami dotyczącymi hałasu. Ponadto, ze względu na sposób pomiaru hałasu (A-weighting), Tłumik dla psa może być normalnie używany w 

środowiskach, w których OSHA reguluje poziom dźwięku ultradźwiękowego. Nie zalecamy jednak używania trybu Audio w przypadku psów sąsiadów. 

URZĄDZENIE AKTYWUJE SIĘ NAWET WTEDY, GDY PIES NIE SZCZEKA! 

Być może czujnik kory jest ustawiony zbyt wysoko, co oznacza, że urządzenie może aktywować się na dźwięki niezwiązane ze szczekaniem. Spróbuj 

zmniejszyć nieco czułość czujnika, aby hałas lub głośne dźwięki nie powodowały jego aktywacji. 

CZY SĄ PSY, NA KTÓRE TO URZĄDZENIE NIE DZIAŁA? 

Nie zalecamy stosowania Dog Silencer dla psów poniżej 1 roku życia, ponieważ ich uszy wciąż się rozwijają i mogą być bardzo wrażliwe. Starsze psy 

mogą mieć ubytek słuchu o wysokiej częstotliwości, który może uniemożliwić skuteczne działanie ultradźwięków. Należy skonsultować się z lekarzem 

weterynarii, jeśli masz szczeniaka lub podejrzewasz, że Twój pies ma ubytek słuchu. 

CZY POWINIENEM UŻYWAĆ USTAWIENIA "AUDIO"? 

Masz dwie opcje - ustawienie "Ultra" emituje dźwięk ultradźwiękowy, natomiast "Audio" emituje jednocześnie dźwięk ultradźwiękowy i dźwiękowy. 

Zauważyliśmy, że klienci odnoszą największe sukcesy używając ustawienia 'Ultra', ale jeśli masz szczególnie upartego psa, spróbuj ustawienia 'Audio'. 

INSTYNKTOWNE VS. NAWYKOWE SZCZEKANIE 

Uwaga! Instynktowne, terytorialne i ochronne szczekanie może być trudniejsze do wytresowania niż szczekanie z nudów lub przyzwyczajenia. 

.  To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz 

(2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. 

To urządzenie jest zgodne z normą(ami) RSS zwolnionymi z licencji Industry Canada. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować 

zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.. 

Informacja 
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały 

opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o 

częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 

gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez 

wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków: 

-- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej. 
-- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. 
-- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. 
-- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. 

Przestroga 
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi tego urządzenia. 

Ostrzeżenie 
Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją. Ten produkt wymaga zasilania przez zasilacz, który może 

spełnić wymagania LPS. Maksymalna temperatura pracy wynosi 45°C 

 


