Ogrodzenie elektroniczne dla dużych psów
Stubborn Dog In-Ground Fence™ System

PRF-3004XW-20
Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się
z instrukcją obsługi

Jak działa system ?
Radiowe ogrodzenie PetSafe ® dla dużych lub charakternych psów
(PetSafe ® Stubborn Dog Inground Fence ™) jest w pełni
bezpiecznym i efektywnym urządzenie dla wszystkich psów z wagą
od 3,6 kg. System wysyła radiowy sygnał przez przewód. Dany
obszar jest ogrodzony przewodem, który jest zakopany w ziemi lub
umieszczony na istniejącym już ogrodzeniu. Wyznaczony teren dla
psa jest tymczasowo oznacza się zawartymi w zestawie
chorągiewkami, które stanowią wizualną pomoc podczas treningu.
PIes na szyi nosi specjalną obrożę, która odbiera syngał
z nadajnika/przewodu. Obroża umożliwia bezproblemowe
poruszanie się w wyznaczonym obszarze (strefa wolna). Jeśli pies
zbliży się do obszaru granicznego, obroża najpierw wyśle dźwięk
ostrzegający, następnie jeśli pies się nie zatrzyma bezpieczną
korekcję elektrostatyczną, która ma zwrócić uwagę psa i nakłonić do
powrotu do wolnej strefy.
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Zestaw zawiera:

Podstawowe pojęcia
Nadajnik (Fence Transmitter): Wysyła radiowy sygnał.
Wolna strefa: Wyznaczony teren, po którym pies może się poruszać bez
problemu
Strefa ostrzegawcza (Warning Zone): Bliższa strona granicznej strefy,
gdzie obroża zaczyna wysyłać ostrzegawczy dźwiękowy sygnał.
Strefa korekcji(Static Correction Zone): Strefa za strefą ostrzegawczą,
gdzie obroża zaczyna wysyłać korekcję elektrostatyczną, aby pies wrócił
z powrotem do strefy wolnej.
Szerokość graniczna (Boundery Width):
Połączenie strefy
ostrzegawczej ze strefą korekcji.
Obroża: Odbiera sygnał z nadajnika.
Przycisk poziomu impuls (Correction Level Button): służy do regulacji
poziomu impulsu na obroży
Kontrolka świetlna na obroży (Receiver Indicator Light): Pokazuje
wybrany poziom impulsu oraz stan baterii.
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Elektrody (Contact Points): Punkty kontaktowe, przenoszą korekcje
statyczną, obie muszą być w kontakcie ze skórą psa.
Wejście zasilacza (Power Jack): Nadajnik jest zasilany przez
standardową sieć elektryczną 220-240 V
Przełącznik długości strefy (Boundery Control Switch / ABC): W
zależności od długości użytego przewodu ustawiasz go na daną pozycję.
Wejście dla przewodów (Boundery WITE Terminals): Miejsce, w którym
przewód podłączasz do nadajnika, przewód musi tworzyć zamkniętą
pętle.
Kontrolka świetlna pętli (LOOP Indicator Light): Pokazuje czy pętla
utworzona z przewodu jest zamknięta, nieprzerwana.

Regulacja strefu granicznej (Boundery Width Control): Umożliwia
dokładne ustawienie szerokości strefy ostrzegawczej i strefy korekcji.
Uwaga: nenastavuje úroveň korekce na obojku!
Power Light: Pokazuje czy urządzenie jest wyłączone czy włączone
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LOKALIZACJA URZĄDZENIA
Lokalizacja nadajnika

1

Nadajnik umieść:
o W suchym, nienarażonym na opady miejscu (1A,
1B).
o W miejscu, gdzie temperatura nie spada poniżej 0
stopni
o na niemetalowej podłodze lub na ścianie,
instrukcja zawiera schemat montażu urządzenia
do ściany
o min. 1 m od dużych metalowych obiektów, mogą
one mieć wpływ na wysyłanie fal radiowych(1C).
Uwaga: Niebiezpieczeństwo porażenia prądem

o Po

zainstalowaniu

nadajnika,

zabezpiecz

wyjście

przwodu

z budynku, Upewnij się, że przewód nie zostanie naruszony np.
oknem lub drzwiami garażowymi, takie uszkodzenie może spowoduje
brak działania urządzenia. Możliwe, że będziesz musiał wywiercić
małą dziurę w ścianie aby przeprowadzić bezpiecznie przewód na
zewnątrz.
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Planowane ogrodzenie
Uwaga: W ziemi mogą znajdować się inne przewody.

Upewnij się, że wiesz gdzie ewentualnie już są zakopane

przewody na Twim terenie

Umieść przewód na wzdłuż planowanej granicy. Podłącz
do nadajnika. Zamknij pętle z powrotem w nadajniku.
Poprzez zaplecienie przewodu (2A) dezaktywujesz
sygnał radiowy na danym terenie. Dzięki temu na
wysokości tych przewodów pies będzie mógł się
poruszać bez otrzymywania korekcji. Napięcie musi
przebiegać w odwrotnych kierunkach, żeby sygnał się
blokował. Zapleć przewód około 30 razy na odcinku 1
metra.
Przy wytyczaniu ogrodzenia zawsze zaokrąglaj rogi.
Nigdy nie twórz kątów prostych, takie ułożenie przewodu
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może mieć niekorzystny wpływ na przesyłany sygnał
(obrazek 2B)
Ważne informacje:
1. Pętla musi być zamknięta.
2. Staraj się wyznaczyć ogrodzenie w taki sposób aby
pies mogł bez problemu przejść w węższych miejsach
np. między płotem a domem
3. Obroża może zostać aktywowana we wnętrzu domu
jeśli ogrodzenie zostało wytyczone blisko ścian.
Jeżeli to Twój przypadek:
- Zawsze zdejmij obroże psu gdy
wchodzi do domu
- zmniejsz szerokość strefy granicznej
(Boundery Widht Control),
- rozważ przesunięcie przewodu aby
znajdował się dalej od domu
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PRZYKŁADOWE OGRODZENIA
Przykład 1 – pojedyncza pętla. Najczęściej używana instalacja. Pozwala
na swobodne poruszanie się zwierzaka po całej posesji (2C). Możesz
także ochronić basen i np. ogródek (2D).

Przykład 2 – pojedyncza pętla wykorzystująca istniejące ogrodzenie.
Instalacja, która wykorzysuje istniejące ogrodzenie, która powstrzymuje
Twojego zwierzaka przed skakaniem i kopaniem nad i pod klasycznym
płotem. Ograniczasz w ten sposób ilosć przewodu, który musisz
zakopać. Z nadajnika przewód prowadź w kierunku punktu A, z A do B,
z B do C, z C do D, z D do E, z E do A, zapleć przewód z punktu A do
nadajnika.
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PODWÓJNA PĘTLA
Podwójna pętla musí być użyta, jeśli nie chcesz/nie możesz rozłożyć
niwidzialnego ogrodzenia po wszystkich stronach Twojego ogrodzenia.
Jeśli używasz podwójnej pętli, przewody muszą być oddalone od siebie
conajmniej o 1,5 metra, aby uniknąć przerywania sygnału. Pamiętaj, że
podwójna pętla wymaga użycia podwójnej ilości przewodu.

Przykład 3 (2F): Ogrodzenie tylko przodu lub tyłu ogrodzenia
(podwójna pętla).
Z nadajnika poprowadź przewód do punktu A, z punktu A do B, z punktu
B do C, z punktu C do D, z punktu D do E, z punktu E do F, zawróć
przewodem ( w kształcie litery U) i kieruj się w identyczny sposób do
punktu A. Pamiętaj o utrzymywaniu przynajmniej 1,5 metra odległości
pomiędzy przewodami. Zapleć przewód pomiędzy punktem A a
nadajnikiem.
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Przykład 4 (2G): Tylko przód ogrodzenia (podwójna pętla).
Z nadajnika poprowadź przewód do punktu A, z punktu A do B, z B
z powrotem do A, utrzymując przynajmniej 1,5 m odległości pomiędzy
przewodami. Zapleć przewód pomiędzy punktem A a nadajnikiem.
Przykład 5 (2H): Dostęp do jeziora, zbiornika wodnego (podwójna
pętla)
Z nadajnika poprowadź przewód do punktu A, z punktu A do B, zawróć
(w kształcie litery U) i prowadź przewód do punktu C, z C do D, z D do E,
zawróć (w kształcie litery U), kieruj się w identyczny sposób do punktu
A, zachowując odległość 1,5 metra. Zapleć przewód pomiędzy punktem
A a nadajnikiem.
Przykład 6 (2I): System rozłożony na istniejącym ogrodzeniu
(podwójna pętla)
Ten sposób instalacji systemu pozwala wykorzystać istniejące
ogrodzenie. Zapobiegnie przeskakiwaniu nad lub kopaniu pod
klasycznym płotem. Ten sposób ograniczna ilość przewodu, którym musí
zostać zakopany. Poprowadź przewód z nadajnika do punktu A, z A do B,
z B do C, z C do D, z D do E, z E do F zawróć w kształcie litery U i kieruj sie
w identyczny sposób do punktu A. Pamiętaj o zachowaniu conajmniej
1,5 metra odległości pomiędzy przewodami. Zapleć przewód na odcinku
z punktu A do nadajnika.
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Rozłożenie przewodu

Uwaga: Niebezpieczeństwo urazu. Przewód swobodnie
leżacy na danym terenie zwiększa niebezpieczeństwo urazu. Przemyśl
odpowiednie miejsce do isntalacji przewodu.

KROK 3
ROZŁOŻENIE PRZEWODU GRANICZNEGO
Przed zakopaniem, rozłóż przewód na ogrodzeniu wg planu i przetestuj
go. Ewentualne zmiany bedą łatwiejsze. Działaj ostrożnie. Każda błąd
w instalacji ogrodzenia może spowodować, że sygnał nie będzie
wysyłany na całej długości ogrodzenia.
Przewód najlepiej jest prowadzić równolegle w odległości conajmniej 3
metrów od już zakopanych przewodów (telewizyjnych, telefonicznych)
Jeśli musisz poprowadzić przez nie przewód ogrodzenia zrób to pod
kątem 90 ° (3A)

Przewód
graniczący
Wkopany
przewód
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ZAPLECIENIE I ŁĄCZENIE PRZEWODU
GRANICZNEGO
Zaplecenie przewodu przerywa wysyłanie sygnału i pozwala zwierzakowi
swobodnie poruszać się w miejscu zaplecionego przewodu (3B). Sygnał
nie może być przerwany poprzez włożenie przewodu to plastikowej lub
metalowej rurki. Na odcinku 1 metra przewód zapleć od 30 do 36 razy,
aby anulować sygnał.

30 zaplecień na
odcinku 1 metra

ŁĄCZENIE I NAPRAWA PRZEWODU
GRANICZNEGO
Jeśli chcesz przedłużyć ogrodzenie o dodatkowe metry musisz połączyć
ze sobą przewody graniczne. Zaznacz, w któych dokładnie miejscach
chciałbyś połączyć przewody.
Zdejmij około 1 cm izolacji z każdego z końców przewodu, które chcesz
połączyć (3D). Upewnij się, że miedziany kabel nie jest skorodowany.
Jeśli widzisz korozje odetnij tą końcówkę, aby połączyć nieuszkodzene
końcówki przewodu.
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Umieść końcówki bez izolacji do plastiskowych złączek i zakręć złączkę
do okoła (ruch 2). Upewnij się, że żaden odcinek przewodu bez izolacji
nie jest widoczny. Zrób supeł w odległości 7,5-10 cm od złączki (3E).
Upewnij się, że złaczka jest dobrze założona a przewodu połączone.
Połączone przewodu umiesć w woododpornej żelowej kapsule. Włóż
plastikową złączkę jak najgłebiej (3F). Zamknij osłonę kapsuły (3G). Aby
zapewnić niezawodność, połącznie musí być wodoodporne.
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KROK 4
PODŁĄCZANIE PRZEWODU GRANICZNEGO DO
NADAJNIKA
Przewód graniczny (4A)
1. Poprowadź przewód graniczący do nadajnika przez okno , pod
drzwiami lub przez inną dostępną przestrzeń. Możesz także
wywiercić dziurę w ścianie.
2. Zdejmij około 1,3 cm izolacji.
3. Włóż przewód graniczny w wejście na przewód na nadajniku.
Upewnij się , że przewody nie dotykają się nawzajem w wejściu.
4. Ustaw pokrętło szerokości strefy na pozycję 10. Oznacza to, że
strefa ostrzegająca ma maksymalną szerokość.
5. Podłącz zasilacz do nadajnika (wejście na zasilacz)
6. Kontrolka On/off oraz Kontrolka Pętli powinny się zaświecić.
Jeśli tak się nie stało sprawdź rozdział „Rozwiązywanie
problemów“.

Dodatkowy przewód

Do ogrodzenia używaj miedziany, izolowany przewód.
Dodatkowy przewód zawsze możesz dokupić
Na oplocení používejte měděný, izolovaný drát. Extra drát je
možné dokoupit (150 metrů).
Poniższa tabela wskazuje przybliżoną długość przewodu
potrzebną dla większości terenów.
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Wielkość w arach

Długość przewodu

10

127

13

146

20

180

40

255

80

360

200

570

400

800

Podłączenie przewodu do nadajnika (4A)

4


Poprowadź
przewód
graniczący
do nadajnika
przez okno ,
pod
drzwiami lub
przez inną
dostępną
przestrzeń.
Możesz
także
wywiercić
dziurę w
ścianie.

15









Zdejmij około 1,3 cm izolacji.
Włóż przewód graniczny w wejście na przewód na nadajniku.
Upewnij się , że przewody nie dotykają się nawzajem w wejściu.
Ustaw pokrętło szerokości strefy na pozycję 10. Oznacza to, że
strefa ostrzegająca ma maksymalną szerokość.
Podłącz zasilacz do nadajnika (wejście na zasilacz)
Kontrolka On/off oraz Kontrolka Pętli powinny się zaświecić.
Jeśli tak się nie stało sprawdź rozdział „Rozwiązywanie
problemów“.

Nie instaluj ogrodzenia
w czasie burzy. Nawet
gdy

tylko

słyszysz

grzmoty.


Zachowaj środki bezpieczeństwa przy używaniu narzędzi niezbędnych
do instalacji ogrodzenia



Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nadajnik instaluj w suchym
miejscu



Jeżeli to możliwe nie wykorzsttuj do podłączenia nadajnika wejścia



Pokud je to možné, nepoužívejte na zapojení vysílače zásuvku s RCD
lub GFCI. System będzie działać poprawnie, ale jeśli w bliskości uderzy
piorun w czasie burzy, może to spowdować, że nadajnik niebędzie
działać bez prądu. Pies będzie mógł przekroczyć granicę ogrodzenia.
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WSKAZÓWKA: Jeśli przez dłuższy czas nie używasz
ogrodzenia lub podczas burzy możesz odłączyć urządzenie od
zasilacza i i przewody od nadajnika.
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Przygotowanie obroży (PIG19-10763)

Twoja

obroża

ma

wymienne

krótkie i długie elektrody. Długie są
przeznaczone dla psów z długą
sierścia.

Dokręć

elektrody,elementem zawartym w
zestawie. Element służy także do
przetestowania poprawnego działania obroży (5A). Kontroluj
dokręcenie co tydzień.
Włożenie baterii do obroży:
1. Zdejmij pokrywę baterii (5B).
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2. Włóż jedną baterię 9V (5C).
3. Załóż pokrywę (5C).

Regulacja poziomu impulsu
Za pomocą monety lub dołączonego elementu zdejmij
pokrywkę nad przyciskiem regulacji impulsu. Z baterią
naciśnij mały przycisk (przycisk zmiany impulsu) i poczekaj
na włączenie kontrolki na obroży. Kontrolka powinna zacząć
migać adekwatnie do ustawionego poziomu impulsu. Aby
ustawić wyższy poziom poczekaj aż kontrolka mignie
a następnie naciśnij ponownie przycisk. Ważne jest aby to
zrobić conajmniej 5 sekund od ostatniego mignięcia
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kontrolki. Gdy ustawisz potrzebny poziom impulsu, załóż
ponownie pokrywę obroży.

Kontrolka świetlna miga co 4-5 sekund, w momencie kiedy
niezbędna jest wymiana baterii.

Tabela poziomów korekcji
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Kontrolka

Poziom impulsu
Brak korekcji

1 mignięcie

Tylko dźwięk i
wibracje

Temperament psa
Miga 1x, odpowiedni
poziom na początek

2 mignięcia

Słaba korekcja

Miga 2x, strachliwy pies

3 mignięcia

Średnia korekcja

Miga 3x, łagodny pies

4 mignięcia

Mocna korekcja

5 mignięć

NIski poziom baterii

Miga 4x, psy z większą
energią

Najmocniejsza

Miga 5x, temperamenty

korekcja

pies
Miga co 4-5 sekundy

Maksymalny poziom to Po ustawieniu poziomu 5 obroża po
naciśnięciu przycisku przejdzie do poziomu 1 – bez korekcji
za pomocą impulsu.
Gdy pies wejdzie do strefy ostrzegawczej z obrożą an
poziomie 3 najpierw obroża wyśle dźwięk i wibracje, aby
ostrzec psa, o zbliżeniu się do zakazanej strefy. Jeśli pies
idzie dalej do strefy impulsu, obroża wyśle impuls na
ustawionym poziomie. Jeśli idzie dalej zostanie wysłana
silniejsza korekcja na poziomie 3, następnie 4 i 5...
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W przypadku gdyby pies został w strefie korekcji, zadziała
automatyczny system bezpieczeństwa który wyłaczy po 30
sekundach działanie obroży. Zostanie aktywny tylko dźwięk.

6

Ustawienie szerokości płotu na nadajniku

Regulator długości ogrodzenia na boku nadajnika ma 3
możliwości ustawienia 6(A). Ustawienie B jest odpowiednie dla
większości instalacji. Poniższa tabela opisuje jak dokładnie
ustawić tą wartość.
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Ustawienie

Długość przewodu

B

Do 396 m

C

396 m – 732 m

A

Więcej niż 732 m

Użyj pokrętła szerokości strefy, aby ustalić szerokość strefy
ostrzegającej i korekcyjnej (6B). Ustaw strefę szeroko jak tylko
jest to możliwe aby jednocześnie zapewnić mu swobodne
poruszenie się po terenie. Zalecamy ustawienie 3,7-6 m strefy.

Wskazówka: Pokrętło szerokości strefy nie zmienia poziomu
impulsu elektrostatycznego

Jak uniknąć przypadkowej korekty


Obroża nie może być założona psy podczas testowania systemu lub
podczas modyfikacji instalacji



Przed ponowny założeniem obroży przetestuj jej działanie na długości
całego ogrodzenia.

Przed testowanie strefy korekcyjnej i ostrzegawczej upewnij się,
że bateria znajduję się w obroży.
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Aby sprawdzić działanie stref upewnij się, że bateria w obroży jest
włożona prawidłowo, poziom impulsu ustawiony jest na poziom 2
lub większy . Lampka testowa jest musí być w kontakcie
z elektrodami (6C). Możesz utworzyc próbną pętlę o długości 15
metrów. Trzymaj lampkę testową w kontakcie z elektrodami (6D).

Jeśli obroża nie wyśle sygnału dźwiękowego w strefie
granicznej, musisz zmienić jej szerokość za pomocą
mechanizmu na nadajniku 6B. Ruch zgodny z kierunkiem
wskazówek zegara zwiększa strefę ostrzegwczą. Ruch w
23

przeciwnym kierunku zmniejsza tą strefę. Liczby przy
pokrętle oznaczają siłę sygnału a nie szerkość w metrach.
Jeżeli nie możesz osiągnąć satysfakcjonującej szerokość
strefy zmień ustawienie przełącznika (6A) na inny poziom,
który

zapewni

odpowiednią

wykorzystujesz

podwójne

prawdopodobnie

szerokość

strefy.

ogrodzenie,

zwiększyć

poziom

Jeżeli
musisz

aby

osiągnąć

oczekiwaną szerokość strefy.

Przy

zbliżaniu

ostrzegawczej

się

do

obroża

strefy
powinna

zacząć wysyłac dźwięk. Po wejściu
do

strefy

korekcyjnej

obroża

powinna zacząć wysyłać impuls,
światełko

na

lampce

kontrolnej

powinno się zapalić (6G)

Uwaga: Stosunek szczerokości strefy ostrzegawczej do
korekcyjnej wynosi 20% do 80%.
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Instalacja przewodu granicznego

Podziemne przewody i kable mogą być pod wysokim napięcie. Przed
instalacją oznacz miejsca gdzie znajdują się te kable.



Zwróć uwagę aby nie uszkodzić przewodu w czasie instalacji.
Uszkodzenie może spowodować brak wysyłania sygnału i nie działanie
systemu

Przy instalacją wyłącz nadajnik
Zakopanie przewodu granicznego jest zalecane ze względu
ochronę przed przerwaniem sygnału.
1. Wykop rower głębokości 2,5-7,5 cm według planowej
instalacji.
2. Umieść przewód graniczny w rowku zostawiając trochę
luzu na rozciąganie i skracanie, związanymi ze zmianami
temperaturowymi.
3. Użyj tępego przedmiotu np. drewnianego, aby docisnąć
przewód w utworzonym rowku. Bądź ostrożny. Nie może
dojść do uszkodzenia instalacji.
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Przewód graniczny możesz zainstalować na istniejącym płocie lub
siatce ogrodzeniowej. Przewód możesz powieśić na dowolnej
wysokości. Jednocześnie upewnij się, że Twój kot lub pies na
pewno będzie w zasięgu urządzenia. Jeśli używasz podwójnej
pętli na płocie pamiętaj o niezbędnym odstępie pomiędzy dwoma
przewodami,1-1,5 m od siebe.

Metalowa siatka (7A): Zapleć przewód przez oczka siatki lub użyj
plastikowych złączek
Drewniany płot (7A): Użyj np zszywek aby zamontować przewód
graniczny. Unikaj nakłucia przewodu.

26

Podwójna pętla na płocie: Poprowadź przewód na górą na płocie,
wracaj dołem płotu. Pamiętaj, aby zachować 1-1,5 metra
odległości pomiędzy przewodami.
Brama (pojedyncza pętla) (7B): Zakop przewód na wysokości
bramy. Uwaga: Sygnał cały czas jest wysyłany nawet gdy brama

jest otwarta więc Twój kot nie opuści wyznaczonej strefy.
Brama (podwójna pętla) (7B): Zakop przewody na wysokości
bramy, zachowująć 1-1,5 m odstępu.

Poprowadzenie przewodu przez asfalt, chodnik lub żwir


Droga

odpowiedniego

asflatowa

lub

urządzenia

chodnik

–

za

pomocą

wytnnij

rowek,

którym

poprowadzisz przewód. Następnie zasyp rowek.


Żwir – umieść przewód w rurce PVC, rurkę włóż do

zrobionego wcześniej rowku. Zasyp rurkę.
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8

Rozmieszczenie flag treningowych

Flagi graniczne są wizualnym przypomnieniem dla psa o
rozpoczynającej się w tym miejscu strefie ostrzegawczej.
1. Przytrzymaj obrożę na wysokości szyi psa.
2. Idz w kierunku stref aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy
(8A)
3. Umieść chorągiewki graniczne w ziemi (8B)
4. Idź do tyłu dopóki dźwięk ustanie
5. Powtórz proces umieszczając chorągiewki co 3 metry lub
częściej.
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Jeśli nie słyszysz dźwięku przeczytaj krok 6 instrukcji
obsługi.

9

Zakładanie obroży

• Przeczytaj dokładnie instrukcję zakładania obroży. Poprawne założenie obroży
jest bardzo ważne. Jeśli pies nosi obrożę za długo lub obroża jest za mocno
dociśnięta, może spowodować podrażnienia. Jest to reakcja na za mocno
zacisniętą obrożę.
• Nie pozostawiaj obroży na szyi psa dłużej niż przez 12 godzin dziennie.
• Jeżeli masz możliwość kontroluj położenie obroży co 2 godziny.
• Nie zaciskaj obroży za mocno
• Nigdy na elektroniczną obroże nie zakładaj smyczy
• Jeżeli pies ma założoną równocześnie klasyczną obrożę nie może ona wpływać
na położenie elektronicznej, ani naciskać na nią.
• Co tydzien przemyj elektrody mokrą szmatką.
• Codziennie kontroluj skórę psa.
• Jeżeli pojawi się jakiekolwiek podrażnienie przewij używanie obroży
•

Jeżeli

podrażnienie

jest

widoczne

po

48

godzinach

skontaktuj

się

z weterynarzem.

Ważne: Odpowiednie dopasowanie i założenie obroży jest
niezwykle istotne dla efektywności i bezpieczeństwa Twojego
zwierzaka. Elektrody muszą być w bezpośrednim kontakcie ze
skóra psa na części szyi pod pyskiem.
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Aby odpowiednio założyć obroże zwróć uwagę na poniższe
punkty:
1. Upewnij się, że w odbiorniku nie ma baterii.
2. Rozpocznij w wygodnej pozycji dla psy, gdy stoi 9A.
3. Aby ułatwić psu usłyszenie sygnału ostrzegającego,
umieść obrożę z logiem PetSafe skierowany w przód.
4. Umieść obrożę z elektrodami delikatnie ponizej szyi psa,
elektrody muszą być w kontakcie z jego skórą. Jeśli Twój
pies ma długa sierść zmień elektrody na dłuższe. Uwaga

czasami niezbędne jest delikatne przystrzyrzenie sierści
psa aby elektrody były w kontkacie ze skórą. Nigdy nie gól
sierści psa, może to spowodować podrażnienia lub
infekcje.
5. Sprawdź poprawne umieszczenie obroży, wkładając jeden
palec pomiędzy elektrody a szyję psa 9B.
6. Pozwól psu pospacerować kilka minut z założoną obrożą i
ponownie sprawdź jej umieszczenie. Sprawdź je kolejny
raz kiedy pies będzie już komfortowo czuł się z obrożą
7. Jeśli pasek obroży jest za długi możesz go skrócić 9C:
a) Zaznacz pożądana długość np. za pomocą długopisu.
Weź pod uwagę to jeśli Twój pies rośnie lub zmienia
sierść na zimę
b) Zdejmij obroże z szyj psa i odetnij niepotrzebną
końcówkę.
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c) Przed ponownym założeniem obroży na szyję psa,
możesz za pomocą płomienia opalić odciętą końcówkę
aby się nie strzępiła.
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Ważne
Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, przestrzegaj
następujących zasad:
• Podczas pierwszych 2 dni treningu, używaj systemu tylko w
obecności opiekuna psa.
• Upewnij się, że obroża prawidłowo przylega do szyi psa.
• Regularnie kontroluj skórę psa w miejscu kontaktu elektrod
ze skórą
• Jeżeli zauważysz jakiekolwiek zaczerwienienie zrób
przerwę w używaniu systemu przez 48 godzin.
• Szyję psa i elektrody myj przynamniej raz w tygodniu wodą
z mydłem.
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