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Zawartość opakowania 

 

Funkcje: 
- Automatycznie ogranicza nadmierne szczekanie 
- Brak obroży 
- Rozpoznaje szczekanie do  odległości 8 metrów 
- Wskaźnik stanu baterii 
- Wolnostojące, możliwość zawieszenia na ramie drzwi, okna itp. 
-  

Jak działa domowa stacja antyszczekowa? 
Jeśli szczekający pies znajdzie się w zasięgu domowej stacji antyszczkowej mikrofon zarejestruje 
szczekanie. Jednostka automatycznie wyśle ultradźwięk. Ultradźwięk słyszą psy, natomiast nie słyszy 
go większość ludzi.  W reakcji na wysoki ton ultradźwięku pies powininen przestać szczekać.  
Z czasem pies zacznie kojarzyć szczekanie z nieprzyjemnym dźwiekiem.  W momencie kiedy pies 
przestanie szczekać, urządzenie przestanie wysyłac ultradźwięki. Zasięg urządzenia to 8 metrów.  
Uwaga: jeśli pies jest głuchy lub ma osłabiony słuch może nie reagować na domową stację 
antyszczekową. 

Kluczowe pojęcia: 

 

PetSafe 
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Mikrofon – rozpoznaje szczekanie 
2 kolorowa kontrolka LED – świeci zawsze gdy stacja wysyła ultradźwięki. Miga w momencie 
gdy bateria jest słaba 
On/off włącznik – Włącza, pozycja I oraz wyłącza, pozycja O stację 
Głośnik – wysyła ultradźwięk 
Miejsca na baterię – miejsce na litowe baterie 3V typ CR2032 
Miejsce na taśme – Przeznaczone na montaż na ścianę lub okno za pomocą taśmy 
dwustronnej 
 

Wkładanie, wyjmowanie baterii 
Uwaga: nie wkładaj baterii w momencie gdy urządzenie jest włączone 

1. Chwyć za wyżłobione rogi i wysuń miejsce na baterie (A) 
2. Włóż 2 baterie, 3V(CR2032) biegunem + do góry.(B) 
3. Wsuń miejsce na baterię z powrotem.(C) 

 

Sprawdzenie poprawności umiejscowienia baterii 
1. Przełącz włącznik urządzenia na pozycje I (D) 
2. Kontrolka LED zaświeci się na zielono i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Zielona kontrolka 

będzie migać co 5 sekund.(E) 
3. Jeśli kontrolka LED nie świeci, możliwe jest, że włożyłeś baterie odwrotnie. Wyjmij baterię i 

upewnij się, że są włożone poprawnie. Biegunem + do góry. 
4. Jeśli kontrolka nadal nie świeci skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. 

 

Żywotność baterii 
Średnia żywotność baterii wynosi około 2 miesięcy, uzależniona jest od częstotliwości szczekania psa.  
Razem z czasem trwania procesu szkolenia, czas pracy baterii wydłuża się, ponieważ pies zaczyna 
szczekać rzadziej. 

Funkcje i ich oznaczenie 
Funkcja Kontrolka LED 

Stacja włączona Kontrolka LED świeci się na zielono i słyszysz dźwięk podczas włączenia. 
Podczas działania kontrolka LED świeci się  zielono co 5 sekund 

Wysyłanie 
ultradźwięku 

Świeci się czerwona kontrolka LED 

Niski stan baterii Czerwona kontrolka LED świeci się 3 razy co 5 sekund 

 
Ustawienie 
Domowa stacja antyszczekowa powinna być umieszczona w stronę psa, na jego wysokości dla 
najlepszej efektywności. 
Stacja może być powieszona lub przyklejona za pomocą wkrętów i taśmy dwustronnej. Może także 
stać na podłodze. Aby uzyskać jak najlepsze efekty pomiędzy jednostką a psem nie powinno być 
żadnych dużych przedmiotów. 

Taśma montująca 
1. Z tyłu urządzenia znajduję się miejsca na zamontowanie taśmy montującej 
2. Delikatnie oddziel od siebie taśme 
3. Taśmę przyklej dokładnie oznaczonym miejscu na tyle urządzenia. 
4. Przed przyklejeniem oczyść dokładnie powierzchnie, do której będziesz montował urządzenie 
5. Po 24 godzinach taśma osiąga najlepszą wytrzymałość 



Czego oczekiwać od domowej stacji antyszczekowej? 
Umieść włączone stację antyszczekową przed psem. Większość psów bardzo szybko zrozumie, że 
nieprzyjemny ultradźwięk jest wysyłany w reakcji na ich szczekanie, pies szybko się uspokaja i 
przestaje szczekać. Powinineś zauważyć redukcję szczekanie podczas pierwszych 2 tygodni używania 
stacji. Proszę pamiętać, że produkt może nie działac na głuche i słabo słyszące psy. 

Wskazówki 
- Przed jakąkolwiek zabawą z psem wyłącz stację. Zabawa może powodować radosne 

szczekanie psa, którego nie należy ogranicznać. 
- Wyłączaj jednostkę kiedy nie jest w użyciu. 
- Stację należy używać wobec psów starszych niż 6 miesięcy 
- Nie próbuj naprawiać stacji samodzielnie. Urzadzenie objęte jest gwaranacją 
- Do użytku wewnętrznego 
- Usuń baterie przed czyszczeniem 
- Czyść stacje za pomocą wilgotej szmatki. Nie używaj żadnych sprayów ani środków 

chemicznych 
- Nie zanurzaj  stacji w wodzie 

Uwaga:  Stacja jest wodoodporna, ale nie jest wodoszczelna. W momencie kiedy woda dostanie się do 
mikrofonu może uszkodzić urządzenie. Jeśli mikrofon się wysuszy, urządzenie powinno pracować 
prawidłowo. 
 

Najczęściej zadawane pytania 

Czy stacja jest działa na 
wszystkie psy? 

Produkt może nie działac na głuche psy lub słabo słyszące 

Czy urządzenie działa  na 
kilka psów? 

Tak, działa na wszystkie ps, ktore są w zasięgu udządzenia (8 
metrów) 

Czy pies może się 
przyzywyczaić do 
ultradźwięku 

Tak, w niektórych przypadkach może tak się stać. Aby tego uniknąć, 
używaj obroży ultradźwiękowej tylko w czasie wzmożonego 
szczekania. Wyłączaj jednostkę jeśli nie potrzebujesz jej działania 

Czy ludzie słysza 
ultradźwięki? 

Ultradźwięk nie jest słyszalny przez większość ludzi 

 Czy mogę używać stacji na 
zewnątrz? 

Nie, nie zalecamy użytkowania stacji na zewnątrz. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


