
PETSAFE 300M/ 600M/ 900M 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

JAK DZIAŁA OBROŻA 
Elektroniczna obroża treningowa PetSafe 300/600/900 m jako korekty wykorzystuje dźwięk, wibracje 
oraz impuls, doskonały model do treningu wrażliwych psów zw względu na dużą ilość poziomów 
korekty. Obroża umożliwa trening psa do odległości 300/600/900 metrów. Obroża jest 
wodoodporna, świetna czytelność ekranu i łatwa kontrola to zalety tego modelu. Dokupując 
dodatkową obrożę możesz trengować za pomocą jednej obroży do 2 psów za pomocą jednego 
nadajnika. 
 

GŁÓWNE FUNKCJE 
- Trening psa do odległości do 300/600/900  m ( w zależności od wersji) 
- Możliwość treningu do 2 psów 
- Urządzenie dla małych i średnich psów 
- 3 rodzaje korekty: dźwięk, wibracja, impuls 
- 15 poziomow impulsu 
- Delikatne przejścia pomiędzy poszczególnymi poziomami 
- Blokada bezpieczeństwa dla impulsów 8-15 
- Wodoodporna 

 
 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
- Nadajnik z ekranem 
- Odbiornik 
- Krótkie i długie elektrody 
- USB kabel do ładowania 
- Regulowana nylonowa obroża do 71 cm 
- Lampka testowa 
- Instrukcja obsługi 



ŁADOWANIE NADAJNIKA I ODBIORNIKA 

Za długie ładowanie może przyczynić się do krótszej żywotności baterii. Nadajnik ładuj 
tylko gdy stan baterii jest niski.  
1. Podłącz ładowarkę i naładuj do pełna nadajnik i odbiornik. Pełne ładowanie może zająć do 5 
godzin. 
2. W momencie gdy urządzenie jest w pełni naładowane zielona kontrolka LED na obroży zniknie a 
wskaźnik stanu baterii przestanie pokazywać ładowanie i pokaże się jako pełny.  

 
3. Gdy naładujesz odbiornik i nadajnik do pełna zamknij gniazda ładowania za pomocą gumowych 
pokrywek. 
Włączanie obroży  
Aby włączyć obroże naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF do momentu gdy usłyszysz sygnał 
dźwiękowy z niskiego to wysokiego tonu i pojawi się zielona kontrolka LED następnie puść przycisk 
Uwaga: Nadajnik jest zawsze włączony, ekran zaświeci się w momencie przyciśnięcia dowolnego 
przycisku.  
Wyłączanie obroży  
Aby wyłączyć obroże naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF do momentu gdy usłyszysz sygnal 
dźwiękowy z wysokiego do niskiego tonu a następnie puść przycisk. Czerwona LED kontrolka zapali 
się podczas trzymania przycisku i zgaśnie w momencie gdy obroża się wyłączy.  
Szybka wskazówka: Jeśli nie używasz obroży, wyłącz ją aby przedłużyć żywotność baterii. Jeśli nie 
używasz obroży przez dłuższy czas, naładuj ją co 4-6 tygodni. 
 
 
 

TESTOWANIE OBROŻY 
Zalecamy aby na początku sprawdzić działanie obroży na własnej skórze. Zawsze zaczynaj 
od najniższego poziomu a następnie podwyższaj poziom do określonego komfrotu 
1. Połóż jeden palec na obie elektrody.  
2. Trzymaj nadajnik około 0.5 m od obroży. Zacznij od poziomu 0 naciśnij przycisk odpowiedzialny za 
wibracje/impuls przez 1-2 sekundy. Powinieneś poczuć wibracje. Obroża ma jeden poziom wibracji. 
3. Zwiększ poziom stymulacji na 1. Możliwe, że na tym poziomie nie będziesz odczuwał stymulacji. 
Uwaga: Stymulacja nie może być wysyłana dłużej niż 10 sekund. Aby ponownie wysłać stymulację 
puść i raz jeszcze wciśnij przycisk stymulacji. 
4. Zwiększ poziom stymulacji do momentu, w którym przestanie być komfortowa. 



 
 
Symbol dźwieku: Wysyła dźwięk.  
 
Symbol wibracji: Wysyła wibracje. Poziom 0 to wibracje.  
 
Symbol impulsu (stymulacji): Wysyła 15 różnych poziomów impulsu – możesz je 
zmieniać za pomocą bocznego przycisku regulacji. Poziomy 1-15 to stymulacja statyczna.  
 
Symbol blokady: Oznacza, że poziomy stymulacji 8-15 są zablokowane.  
 
Pies 1 / Pies 2: Wskazuje, która obroża jest obecnie aktywna. 
 
Wskaźnik stanu baterii: Pokazuje stan baterii nadajnika (pilota). 
 

 

JAK POPRAWNIE ZAŁOŻYĆ OBROŻĘ 
Ważne: Poprawne założenie obroży z odbiornikiem jest gwarancją prawidłowego działania. Punkty 
kontaktowe muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa, od spodu szyi. 
Postępuj zgodnie z poniższymi punktami: 

1. Upewnij sie, że obroża jest wyłączona. 
2. Pies nie może siedzieć. (A) 
3. Umieść obrożę w taki sposób aby logo PetSafe® było umieszczone w kierunku górnym a 

obroża znajdowała się w miarę wysoko, pod brodą psa. Dopasuj punkty kontaktowe w taki 
sposób aby miały bezpośredni kontakt ze skórą psa. (B) 
Uwaga: Czasami wymagane jest przystrzyżenie sierści w okolicy punktów kontaktowych aby 
zapewnić bezpośredni kontakt ze skórą psa. Elementem zestawu są też długie elektrody. 



 
4. Skontroluj odpowiednie dopasowanie obroży, wkładając jeden palec pomiędzy koniec 

elektrody 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. 
6. Aby skrócić obrożę, oznacz miejsce, które chcesz odciąć (zostaw trochę miejsca jeśli pies 

będzie jeszcze rósł lub na zimową sierść) Zdejmij obrożę z szyi psa, odetnij niepotrzebną 
część. W przypadku nylonowych obroży możesz odciętą końcówkę możesz opalić zapalniczką 
aby materiał nie drażnił psa.  (D) 

 
 
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.  
 
 

 
 
 
 

PAROWANIE OBROŻY 
Uwaga: Dodatkowa obroża jest dostępna dla następujących modeli PetSafe Standard 300m, 600m i 
900m. 
Jeśli twoja obroża nie jest sparowana fabrycznie (nie reaguje na przyciski), przeprowadź poniższą 
procedurę. 

1. Wybierz  na piloce psa za pomocą przycisku Dog1/Dog2.  Włącz nadajnik (pilot), obroża 
pozostaje wyłączona. Naciśnij i przytrzymaj na obroży przycisk ON/OFF aby włączyć obrożę. 

2. Trzymaj wciśnięty przycisk na obroży przez okoły 5 sekund. Po około 5 sekundach kontrolka 
LED na obroży zgaśnie, oznacza to, że urządzenie jest gotowe do sparowania. 

3. Naciśnij dowolny z dwóch górnych przycisków na pilocie odpowiedzialnych za stymulacje. 
4. Kontrolka LED na obroży zamiga x5. Oznacza to, że parowanie przebiegło prawidłowo. 

 
 
WSKAZÓWKI TRENINGOWE 



Trening możesz rozpocząć od 6 miesiąca życia po zakończeniu podstawowego treningu. Obroża nie 
jest przeznaczona dla zwierzaków z problemami układu sercowego lub dla psów mających problemy 
z zachowanie. 
Twoj pies będzie musiał przyzwyczaić się do obroży: pozostaw ją na szyi psa przez kilka dni, zanim 
rozpoczniesz użytkowanie. 
Każdy krok wprowadzaj pomału: 
Aby Twój pies zrozumiał zależność stymulacji od swojego zachowania, możesz jego uwagę 
początkowo zwrócic za pomocą dźwięku lub wibracji a następnie stymulacji 
Nagradzaj psa za pomocą gestów lub głaskania: 
Daj psu chwilę wolnego czasu na początku treningu. Po stymulacji, jak tylko pies zachowa się 
prawidłowo powinien być nagrodzony gestem, komendą głosową lub głaskaniem, w ten sposób lepiej 
zrozumie swoje prawidłowe zachowanie. 
W momencie gdy pies w pełni zrozumie zależność między stymulacją a swoim złym zachowaniem, 
możesz dalej trenować, nadal chwaląc go aby utrwalić jego posłuszeństwo 
 

ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ STYMULACJI DLA TWOJEGO PSA 

Ważne: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i w razie konieczności zwiększaj go. Nadajnik 
oferuje kilka poziomów stymulacji. 
 
 
Obroża treningowa PetSafe Standard 300 m posiada 3 rodzaje korekt: 

- Dźwięk – jeden stopień intensywności 
- Wibracje – jeden stopień intensywności 
- Impuls – 15 stopni statycznej korekty 

 
Po założeniu obroży trzeba ustawić odpowiedni poziom stymulacji. 

Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu. 
 
Postępuj według poniższych kroków: 

- Zacznij od poziomu 0. Naciśnij i przytrzymaj prawy górny przycisk przez 1 do 2 sekund i 
obserwuj uwaznie zachowanie Twojego psa. Po znalezieniu odpowiedniego poziomu, 
zachowania psa delikatnie zmieni się (np. obróci się lub poruszy uszami itp.) 

- Jeśli pies nie reaguje, kilkurotnie powtórz poprzedni krok, dopiero potem przejdź do korekty 
za pomocą impulsu. 

- Ustaw odpowiedni poziom. Naciśnij i przytrzymaj prawy górny przycisk przez 1-2 sekundy. 
- Jeśli pies nie reaguje powtórz poprzedni krok dopiero potem przejdź do wyższego poziomu 

stymulacji. 
- Zwiększ poziom stmulacji, do momentu, w którym pies nie zacznie regularnie reagować. 

 
 
W większości przypadków, stopnie od 1-7 będą wystarczające do treningu. Poziomu od 8 do 15 są 
zablokowane – są to wyższe poziomy stymulacji statycznej. Te poziomy możesz bez problemu 
odblokować przytrzymując równocześnie górny i dolny przycisk na boku, po lewej stronie nadajnika. 
PIES NIE POWINIEN REAGOWAĆ NA STYMULACJĘ SZCZEKANIEM LUB PANIKĄ. JEŚLI REAGUJE W 

TEN SPOSÓB USTAWIONY POZIOM IMPULSU JEST ZA SILNY. 

- Jeśli pies nie reaguje nawet na 15 poziom, skontroluj poprawne założenie obroży, obroża 
może być założona za luźno. Jeśli problemem nie jest odpowiednie założenie, skontaktuj się 
telefonicznie ze sprzedawcą produktu. 

 



 
 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 
1. Czy stymulacja statyczna jest bezpieczna dla mojego psa?  

Tak, stymulacja może być nie przyjemna, ale jest w pełni bezpieczna.  
2. Kiedy mogę zacząć używać obroży treningowej?  

Obrożę treningową można zacząć stosować od 6 miesiąca życia psa po zakończeniu podstawowego 
szkolenia (zalecane jest aby pies znał podstawowe komendy). Obroża nie może być używana w 
stosunku do psów z problemami z układem sercowo-naczyniowym (problemy z sercem, epilepsja). 
Obroża może być za duża dla psów o wadze mniejszej niż 3,6 kg. 

3. Czy nadajnik i odbiornik są wodoszczelne?  
Nadajnik i odbiornik są wodoodporne, można je używać w deszczu i śniegu. Nie może jednak dojść do 
kąpiel psa z obroża w wodzie, nie powinna być ona zanurzona. 

4. Jak długo mogę wysyłać stymulację statyczną? 
Maksymalnie przez 10 sekund. Po 10 sekundach korekta zatrzyma się. Jeśli chcesz ponownie wysłać 
korektę musisz zwolnić przycisk i naciśnąć raz jeszcze. 
 

 
 
Testowanie obroży 
1. Włącz obrożę.  
2. Przyłóź lampkę testową do obu elektrod. 
3. Naciśnij przycisk stymulacji na obroży.  
4. Lampka testowa zaświeci się. 
Uwaga: na wyższych stopniach stymulacji lampka świeci mocniej.  
5. Wyłącz obrożę.  
6. Odłóż lampkę testową. 
 
Uwaga: jeśli lampka nie zacznie świecić, naładuj obrożę i nadajnik i 
przetestuj ponownie. Jeśli lampka nie świeci skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. 

 
 


