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Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję obsługi 
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Ważne ostrzeżenia bezpieczeństwa 

Wyjaśnienie 

 
Symbol, któy ostrzega przed niebiezpieczeństwem 

urazów. Kieruj się ostrzeżeniami zawartymi w tej 

instrukcji obsługi. 

 

Symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem, który 

może powodawać śmierć lub poważny uraz 

 

 

Symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem, który 

może powodować uraz. 

. 

Symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem, które 

może powodować uraz zwierzaka. 

 

Symbol, który nie ostrzega przed 

niebezpieczeństwami, ale są to ważne uwagi 

 

 

 

 

 

 Obroża nie jest przeznaczona dla agresywnych psów. 
 Możliwość wybuchu:  
 Nemíchejte spolu staré a nové baterky, nevkládejte je do ohně a 

nevystavujte je vodě. Nepožívejte jiný typ baterek, jak je určeno pro toto 

zařízení. Použité baterky recyklujte. 
 

 

 

 

 

  Urządzenie przeznaczone tylko i wyłącznie dla psów. Nie używaj go do 

innych celów niż te opisane w instrukcji obsługii. 
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• Możliwość uszkodzenie skóry jeśli pies nosi obrożę za długo 

lub obroża jest za ciasno założona. Przeczytaj instrukcje 

zawarte w instrukcji obsługi. 

• Nie pozwalaj nosić obroży psu dłużej niż 12 godzin dziennie. 

• Jeśli jest to możliwe, zmieniaj pozycje obroży na szyi psa co 1, 

2 godziny 

• Skontroluj poprawne założnie obroży, aby obroża nie była 

założona za ciasno. 

• Nie zakladaj na elektroniczną obrożę smyczy. 

• Kontroluj miejsce styku elektrod ze skórą, jeśli nie występują 

podrażnienia. 

• Jeśli wystąpi podrażnienie lub ból, przerwij używanie obroży, 

dopóki nie dojdzie do zagojenia podrażnienia i ustąpienia bólu 

 

 

Jeśli podrażnienia nie ustąpią w  ciągu 48 godzin, skontaktuj się z weterynarzem. 

 

Ta obroża jest przeznaczona do kontroli nadmiernego szczekania, nie jest to 

zabawka ! Urządzenia używaj tylko do ogranicznenia szczekania.  

 

 

 

 

Jeśli masz jakieś pytanie odnośnie używania urządzenia, skontaktuj się z 

www.petsafe.net, lub ze swoim sprzedawcą. 

 

. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.petsafe.net/
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Zawartość opakowania: 

  
 

Cechy obroży 

 
•  Jako korektę szczekania obroża używa wibracji 

•  Wytrzymała i wodoszczelna 

•  LED wskaźnik stanu baterii  

•  On / Off przycisk, do oszczędzania baterii 

•  Łatwa w użyciu 

•  Technologia Perfect Bark ™ która odróżnia szczekanie psa  od innych 

dźwięków w okolicy 

 

 

 
Jak działa obroża? 

 

Obroża VBC – 10 ma dwie właściwości, dzięki którym skraca się faza treningu, 

i promuje się dobre zachowanie. 

Pierwsza właściwość do 10 poziomów wibracji. Kiedy piesek zaczyna szczekać, 

wibracja jest przekazywana przez dwa punkty kontaktowe. Długość wibracji jest 

zmienna, co zwiększa skuteczność przerywania szczekania. Używając obroży 

zgodnie z instrukcją w bezpieczny sposób ograniczysz szczekanie  ( w 

większości przypadków wyeliminujesz zupełnie) 

Druga właściwość to wykorzystywana technologia PerfectBark. To podwójna 

detekcja szczekania psa, mikrofon i czujnik drgań strun głosowych odróźniają 

szczekanie psa od innych dźwięków w pobliżu. Dzięki temu masz pewność, że 

tylko Twój pies może spowodować wysyłanie korekcji. 

 

Obroża antyszczekowa VBC - 10 

Bateria PetSafe ®RFA-188 
Instrukcja obsługi 
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Ważne:  Przed zabawą ze swoim psem, zdejmij obrożę wibracyjną. Jedną 

z aktywności psa podczas zabawy jest szczekanie, które niepotrzebnie mogłoby 

uruchamiac obrożę wibracyjną 

 

 

Podstawowe informacje 

 
Sound Activated Sensor – czujnik dźwięku : rejestruje szczekanie. 

Three Color LED – Kontrolka LED w 3 kolorach : Pokazuje niski lub wysoki 

poziom baterii, wskaźnik trybu testowego 

Vibration Points – Punkty kontaktowe wibracyjne : Wysyłają wibracje . 

On / Off Battery Module – Włącza i wyłącza obroże 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakładanie obroży 

 

Ważne ostrzeżenie: Odpowiednie założenie obroży jest niezbędne do 

prawidłowego działania urządzenia. 

 
Przy zakładaniu obroży przestrzegaj poniższych zasad: 

 

Upewnij się, że obroża nie znajduje się w obroży 

 

Rozpocznij w wygodnej pozycji dla psa / obr. A /. 
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Załóż obrożę na wysokości gardła po środku szyi / obr. B / . Pozwól psu przez 

chwilę nosić obrożę na szyi, następnie skontroluj czy obroża się nie 

przemieszcza. (obr. C) 

 

 
 

 

 

 

 
Regulacja długości paska obroży / Obr. D /: 
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Zaznacz np. długopisem długość obroży. Weź pod uwagę wygodne odpinanie 

obroży i to, że Twój pies stale rośnie / przybiera  na wadze. 

Zdejmij obroże z psa i odetnij niepotrzebną końcówkę. 

Możesz opalić odciętą końcówkę np. płomieniem zapalniczki, aby się nie 

strzępiła 

 

 
Możliwość uszkodzenie skóry. Jeśli pies nosi 

obroże za długo lub jest ona założona za ciasno. 

Może powodować podrażnienia. Przeczytaj jak 

założyć obrożę poprawnie. 

.  

 

 
Isntalacja baterii 

Uwaga.: Nie wkładaj baterii gdy pies ma obrożę na szyi . 

 
Typ baterii RFA - 188  możesz ją kupić 

u swojego sprzedawcy. 

 

Kontrola poprawnego włożenia baterii do 

obroży 

. 

A / Aby poprawnie włożyć baterię do 

obroży, włóż ją tak aby strzałka na baterii 

była równo ze strzałką na obroży . 

B / Użyj np. monety aby dokręcić baterię 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara na 

pozycję ON. Jeśli nie używasz obroży 

zmień pozycję baterii na pozycję OFF 

C / D / Aby wyjąć baterię odkręć baterię 

w przeciwnym kierunku w przeciwnym 

kierunki do ruchu wskazówek zegara.  

 

 

 

 

 

Nie uszkodź baterii i nie otwieraj jej . Zużyte baterie 

przeznaczone są do recyklingu. 

 

 
Żywotność baterii 
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Średnia żywotniość baterii waha się od 3-6 miesięcy, zależy od częstotiliwości 

szczekania psa. Na początku treningu z psem, żywtność baterii może być 

krótsza ze względu na częstsze szczekanie. Pierwsza bateria może wystarczać 

na krótszy czas. Jeśli nie używasz baterii, przekręć pokrętło do pozycji OFF. 

 

 

 

Three Color LED – Kontrolka LED w 3 kolorach 

Pokazuje wysoki lub niski stan baterii, oraz program testowy  

. 

 

Funkcja LED kontrolka 

Obroża jest włączona 

 

Zielone światło miga raz na 5 sekund 

NIski poziom baterii 

 

Czerwone światło miga x3 co każde 5 

sekund 

Wysyłanie wibracji 

 

Czerwone światło bliska po każdej 

wysłanej korekcie 

Program TEST Pomarańczow światło świeci 

 

TEST obroży 

1. Rozpocznij używanie obroży w pozycji " OFF " . 

2. Przekręć baterię do pozycji " ON " , do momentu w którym obroża LED 

zacznie pokazywac pomarańczowe światło. 

3. Natychmiast gdy zobaczysz pomarańczową barwę , otocz baterię do pozycji 

„Off“ 

4. Przekręć baterię do pozycji " ON " . Kontrolka będzie migać na pomarańczowo 

. Jest to tryb testowy . 

5. Dmuchnij w kierunku mikrofonu,  jeśli zapali się pomarańczowa kontrolka, 

która oznacza, że mikrofon działa poprawnie. 

6. Delikatnie potrzyj o powierzchnie pomiędzy elektrodami, aby spawdzić czy 

wibracja działa . 

7. W przypadku, gdy kontrolka LED nie świeci i nie ma wibracji, upewnij się, że 

bateria jest poprawnie włożona lub i wymień baterię. Jeśli obroża nadal nie działa 

skontaktuj się ze sprzedawcą . 

8. Przełącz na " OFF " aby zakończyć testowanie . Testoway tryb wyłącza się po 

30 sekundach i przechodzi do normalnego tryby działania. 

 

 
 

 
 

 
 

Pytania/Odpowiedzi 

Rozwiązywanie problemu 
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EFEKTY UŻYWANIA OBROŻY ELEKTRONICZNEJ 

 
Ważne: Nie zostawiaj psa samego podczas pierwszych kilku użyć 

elektronicznej obroży wibracyjnej 

 

Załóż elektroniczną obrożę wibracyjną prawidłowo i poczekaj aż pies 

zacznie szczekać. Większość psów bardzo szybko zrozumie, że obroża 

antyszczekowa działa w reakcji na ich szczekanie, i przestają szczekać. 

Obroża na początku może być zaskoczeniem dla psa, dlatego na 

początku jej działanie pies może być rozdrażniony i szczekać częściej.  

Powinineś zauważyć zmniejszenie ilości szczekania, w ciągu kilku 

pierwszych dni  używania obroży. Pamietaj jednocześnie, że proces 

nauki zachowania nie jest jeszcze zakończony. Pies może zacząc 

testować nowe urządzenie i zwiększyć częstotliwość szczekania. Zdarza 

Czy obroża wibracyjna jest 

odpowiednia dla mojego psa 

 

Ta obroża jest odpowiednia i bezpieczna dla 

każdego psa. Pies musi mieć conajmniej 6 

miesięcy 

 

 

Czy obrożę aktywuje szczekanie 

innego psa. 

 

 

Nie. Technologia  Perfect Bark ™ zapewnia, że 

obroża właczy się tylko i wyłącznie na 

szczekanie psa, który nosi obrożę. 

 

 

 

Mogę założyć smyczn na obrożę? 

 

Nie  

Mój pies nie reaguje na obrożę 

 

 Załóż obrożę ciaśniej na szyi psa lub 

delikatnie podstrzyż sierść w miejscu 

kontaktu obroży se skóra psa. Nie gol sierści! 

 Wymienń baterię 

 Jeśli pies stale nie reaguje skontaktuj się ze 

sprzedawcą 
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się to najczęściej podczas drugiego tygodnia noszenia obroży. Jeśli to 

się wydarzy, cały czas używaj obroży, bądź konsekwentny. Zakładaj 

obrożę na psa w każdym przypadku gdy chcesz aby nie szczekał. Jeśli 

Twój piesek przestanie w ciągu nauki nosić obrożęm możliwe że cały 

proces będziesz musiał rozpocząć od początku. 

 

Utrzymywanie: 

1. Regularnie (co tydzień) przemywaj elektrody mokrą szmatką. 

Przed myciem przełącz obrożę do pozycji OFF 

2. Sprawdzaj regulanie okolice skóry które są w kontkacie z obrożą. 

 
Warunki używania urządzenia 

 

1. WARUNKI UŻYCIA 

Nie modyfikuj urządzenia, używaj go zgodnie z przedstawionymi tutaj 

informacjami. Używanie urządzenia oznacza zgodę ze wszystkimi 

warunkami zawartymi w instrukcji obsługi. 

 

2. PRAWIDŁOWO  UŻYWANIE 

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla psów. Urządzenie może 

nie odpowiadać temperamentu psa.  Jeśli nie jesteś pewien czy 

urządzenie jest odpowiednie dla Twojego psa. Skontaktuje sie ze swoim 

weterynarzem lub szkoleniowcem psów. 

výrobku zahrnuje prostudování si celého návodu k použití. 

3. UŻYWANIE NIEZGODNE Z PRAWEM. 

To urzędnie jest przeznaczone dla wyłącznie dla psów. Celem 

urządzenia nie jest spowodowanie urazu lub prowokacja. Używanie 

urządzenia niezgodne z prawem jest zabronione. 

 

 

WARUNKI GWARANCJI 

 

Produkt jest objęty 2 letnim okresem gwarancyjnym od daty sprzedaży. Do 

procesu reklamacji niezbędny jest dokument zakupu. 

. 

 

 


