
 

Instrukcja obsługi obsługi – PET 856 

 

Przycisk trybu: Przyciśnij przez 2 sekundy aby włączyć lub wyłączyć obrożę. Naciśnij aby wybrać z 

pośród 5 trybów treningowych (impuls, wibracja, dźwięk, impuls + dźwięk, wibracja + dźwięk). 

 

Przycisk intensywności: Pozwala ręcznie ustawić poziom intensywności korekty 1 (najdelikatniejsza) 

– 9 (najmocniejsza). Dźwięk jest tylko na poziomie 0 i nie jest regulowany. 

 

Inteligentna detekcja: 

Obroża rozpoznaje 25 typów szczekania, żaden inny dźwięk poza szczekaniem nie uruchomi obroży 

 

Automatyczne dostosowanie impulsu oraz wibracji: 

1. Jeśli objętość szczekania rośnie, intensywność stopniowo rośnie, jeśli objętość spada 

intensywność działania obroży maleje. 

2. Jeśli częstotliwość szczekania rośnie, intensywność stopniowo rośnie, jeśli częstotliwość 

spada intensywność działania obroży maleje. 

PS.  Wahania intensywności odbywają się w ramach intensywności wybranej ręcznie 

 



Automatyczny system bezpieczeństwa: 

Jeśli obroża jest aktywowana przez 20 sekund, obroża przestanie wysyłać korektę, ekran LCD zacznie 

migać oznaczając w ten sposób uruchomienie blokady. Obroża stanie się ponownie aktywna po 30 

sekundach. 

Wkładanie baterii: 

Użyj np. monety aby poprzez przekręcenie otworzyć pokrywę baterii. 

Włóż baterię. 

Ponownie użyj monety aby z powrotem dokręcić pokrywę baterii.  

 

Uwaga: migający symbol baterii na ekranie LCD oznacza, że należy wymienić baterię. 

Testowanie obroży: 

1. Włącz obrożę. 

2. Ustaw poziom intensywności  na 9 w trybie impulsu i dźwięku. 

3. Przyłóż lampkę testową do silikonowych elektrod. 

4. Po szczeknięciu lampka powinna migać a obroża powinna wysłać sygnał dźwiękowy. 

 

 

 

Zakładanie, dopasowanie  obroży 

Dopasowanie obroży jest bardzo ważne. Tylko prawidłowe założenie powoduje, odpowiednie 
rozpoznanie szczekania psa  i przesłanie sygnałów korekty. 
Pasek powinineń być dopasowany tak, aby punkty kontaktowe (elektrody) były w kontakcie ze skórą 
psa: 



-jeśli pasek jest zbyt luźny obroża, nie będzie działać prawidłowo. Ponadto w takiej sytuacji obroża 
może się poruszać i potwarzające się tarcie może podrażnić skórę psa. 
-jeśli obroża jest założona za ciasno, pies może mieć problemy z oddychaniem. 
Pasek obroży powinien przylegać w taki sposób , aby możliwe było włożenie dwóch palców pomiędzy 
pasek a szyję psa.  

 

 
 

Utrzymywanie obroży: 
 
1. Regularnie kontroluj czy elektrody są na swoim miejscu, nie dokręcaj ich zbyt mocno 
2. Regularnie (np. co tydzień) przemywaj elektrody alkoholem. (upewnij się, że obroża 

podczas mycia jest wyłączona 
3. Wymieniaj baterię gdy jest słaba 
4. Sprawdzaj skóre psa w miejscu styku z elektrodami 

 
 
 
 


