Numer produktu:

PWF00-13665

®

pawz away
mini
pet barrier
Instrukcja obsługi

Przeczytaj całą instrukcję dokładnie przed użyciem

Ważne informacje bezpieczeństwa
Wyjaśnienie słów i symboli używanych w tej instrukcji
To jest symbol alertu bezpieczeństwa. Służy do ostrzegania o potencjalnym niebezpieczeństwie obrażeń ciała.
Przestrzegaj wszystkich komunikatów bezpieczeństwa podążających za tym symbolem, aby uniknąć możliwych
obrażeń lub śmierci.
WARNING wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do
śmierci lub poważnych obrażeń.
CAUTION, wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może zaszkodzić
zwierzęciu.
NOTICE jest stosowany w celu rozwiązania problemów związanych z bezpiecznym użytkowaniem
niezwiązanych z obrażeniami ciała.
Nie do użytku z agresywnymi psami. Nie używaj tego produktu, jeśli twój pies jest podatny na agresywne
zachowanie. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć swoich właścicieli i innych
osób. Jeśli nie masz pewności, że ten produkt jest odpowiedni dla twojego psa, porozmawiaj ze swoim
lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.
Ten system NIE jest solidną barierą. System został zaprojektowany jako działający odstraszająco, wykorzystujący Korektę Statyczną,
aby uwarunkować przebywanie zwierząt poza ustalonym obszarem bariery. Ważne jest, aby regularnie wzmacniać trening ze swoim
zwierzakiem. Ponieważ poziom tolerancji korekcji statycznej jest różny w zależności od zwierząt domowych, Radio Systems®
Korporacja NIE MOŻE zagwarantować, że system we wszystkich przypadkach będzie trzymał zwierzaka poza ustalonym obszarem
bariery.
Nie wszystkie zwierzęta mogą zostać przeszkolone, aby uniknąć wejścia w obszar bariery. Dlatego, jeśli masz powody, by sądzić, że
twoje zwierzę może wyrządzić sobie krzywdę lub stanowić zagrożenie dla innych, jeśli nie jest trzymane w strefie bariery, NIE
powinieneś polegać wyłącznie na tym systemie, aby ograniczyć swoje zwierzę. Radio Systems® Corporation nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, uszkodzenia mienia, obrażenia ciała lub śmierć zwierzęcia, straty ekonomiczne lub
jakiekolwiek szkody wtórne poniesione w wyniku wejścia jakiegokolwiek zwierzęcia na obszar bariery.
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Właściwe dopasowanie obroży jest ważne. Obroża noszona zbyt długo lub zbyt ciasno na szyi zwierzęcia
może spowodować uszkodzenie skóry. Od zaczerwienienia do odleżyn; ten stan jest powszechnie znany
jako odleżyny.
Unikaj pozostawiania obroży na zwierzaku przez ponad 12 godzin dziennie.
- Jeśli to możliwe, zmieniaj położenie obroży na szyi zwierzęcia co 1 do 2 godzin.
- Sprawdzić dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi; postępuj zgodnie z instrukcjami w tym
podręczniku.
- Nigdy nie podłączaj przewodu do elektronicznej obroży; spowoduje to nadmierny nacisk na styki.
- Używając oddzielnej obroży, nie wywołuj nacisku na obrożę elektroniczną
- Co tydzień myć obszar szyi psa i styki obroży wilgotną ściereczką.
- Codziennie sprawdzaj obszar kontaktu pod kątem objawów wysypki lub bólu.
- Jeśli zostanie stwierdzona wysypka lub owrzodzenie, należy zaprzestać używania obroży, dopóki skóra się
nie zagoi.
- Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy zgłosić się do weterynarza.
- Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ran w łóżku i martwicy uciskowej, odwiedź naszą stronę
internetową.
Może być konieczne przycięcie włosów w obszarze punktów kontaktowych. Nigdy nie golić szyi zwierzęcia; może to
prowadzić do wysypki lub infekcji.
• Aby zapobiec niezamierzonej korekcji, nie należy wykonywać procedur konfiguracyjnych, gdy obroża znajduje się na
zwierzęciu.
• Jeśli używasz obroży i smyczy do treningu, upewnij się, że dodatkowa obroża nie wywiera nacisku na punkty
kontaktowe

www.petsafe.net
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Elementy

Nadajnik
(3 AAA Batteries brak w zestawie)

Testowa
lampka
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(2) 3-V Lithium
Baterie do
obroży

Obroża
odbiornik

Instrukcja
Pasek obrozy
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Jak działa system?

PetSafe® Pawz Away® Mini Pet Barrier trzyma zwierzę z dala od określonego pomieszczenia, z dala od śmieci, mebli itp. Po
prostu umieść nadajnik bariery w pobliżu obszaru, którego powinien unikać twój zwierzak. Mini Pet Barrier nadaje eliptyczny
sygnał radiowy z regulacją do 150 cm. Twój zwierzak nosi obrożę z punktami kontaktowymi, które dotykają jego szyi. Kiedy
twój zwierzak wejdzie do Strefy Bariery, usłyszy serię słyszalnych dźwięków z Obroży Odbiornika i poczuje bezpieczną
Progresywną Korektę Statyczną, dostarczoną przez Punkty Kontaktowe na jego szyi. Progresywna korekta statyczna zwróci
jego uwagę, ale nie spowoduje szkody. Korekta trwa, dopóki twój zwierzak nie opuści Strefy Bariery. PetSafe® Pawz Away®
Mini Pet Barrier jest bezpieczna, wygodna i skuteczna dla zwierząt w wieku co najmniej 6 miesięcy i z wagą 2,3 kg lub
więcej.

Kluczowe pojęcia
Nadajnik: Przesyła bezprzewodowy sygnał radiowy.
Strefa korekty: Obszar, na którym chcesz uniemożliwić swojemu pupilkowi dostęp.
Odbiornik, obroża: Odbiera sygnał radiowy z nadajnika bariery.
Elektrody: Deliver the safe Progressive Static Correction when your pet enters the Barrier Area.
Progresywna
stymulacja:
Korekta statyczna
rozpoczyna się od
najniższego
poziomu i
automatycznie
zwiększa się do
maksimum w ciągu
Nadajnik
3 sekund od
pierwszego wykrycia
w obszarze Bariery.

www.petsafe.net
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Instrukcja obsługi

1

Zainstaluj nadajnik

Nadajnik bariery emituje sygnał radiowy ze wszystkich stron w eliptyczny wzór. Sygnał może przekazywać przez
ścianę lub sufit / podłogę. Nadajnik bariery może być umieszczony płasko na powierzchni lub zawieszony na
ścianie. Możesz powiesić nadajnik bariery, zauważ, że sygnał staje się bardzo kierunkowy - sygnał będzie
najsilniejszy bezpośrednio przed i za urządzeniem. Sygnał jest najsłabszy z boku urządzenia.
Zabronione:
• Zawieszanie urządzenie na metalowej ścianie
• Umieszczanie nadajnika bariery na metalowych powierzchniach
• Umieszczanie nadajnik bariery w pobliżu dużych metalowych przedmiotów, takich jak lodówki, itp.
• Umieszczanie nadajnika bariery w pobliżu głośników
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Ustawienia nadajnika
Aby zapobiec niezamierzonej korekcji, nigdy nie należy wykonywać procedur, gdy zwierzę ma obrożę na sobie.

1. Obróć nadajnik bariery i obróć tylną pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
usuwając tylną pokrywę. Zainstaluj trzy baterie alkaliczne AAA i załóż tylną pokrywę.
Przekręć w prawo, aby zabezpieczyć pokrywę.
2. 2. Przekręć nadajnik bariery prawą stroną do góry i naciśnij raz przycisk (+), aby włączyć
nadajnik bariery. Czarny pasek w prawym górnym rogu wyświetlacza LCD wskazuje, że
nadajnik bariery jest ustawiony w trybie A * (2A). Drugi czarny pasek w dolnej części
wyświetlacza LCD wskazuje, że zakres jest ustawiony na pierwszym poziomie.
3. Każdy segment to około 12 cm od urządzenia. Możesz utworzyć obszar bariery do 15 cm do 30 cali od
urządzenia. Za pomocą przycisków (+) i (-) dostosuj zakres, aby dopasować go do
wymaganego obszaru Bariery dla zwierząt.
Customer Care Center 1-800-732-2677

* Wszystkie miniaturowe bariery dla zwierząt i odbiorniki są ustawione w trybie A. Funkcje trybu A i B są przeznaczone
do stosowania w wielu domach z kilkoma zwierzakami, w których można chcieć, aby jedno zwierzę mogło uzyskać
dostęp do obszaru, uniemożliwiając dostęp innym zwierzętom domowym. W przypadku domostw jednorodzinnych nie
trzeba obsługiwać nadajnika bariery w żadnym innym trybie niż A. Zapoznaj się z sekcją Dodatkowe funkcje tego
przewodnika obsługi i szkolenia, aby uzyskać instrukcje na temat korzystania z trybu A i B.

Step
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Testowanie strefy
1. Trzymając ręce z dala od punktów kontaktowych, użyj krawędzi narzędzia
do testowania, aby ustawić pokrywę komory baterii w pozycji ON.
2. Przytrzymaj obrożę z punktami styku skierowanymi do góry. Umieść narzędzie do
testowania światła w punktach styku, aby drut w narzędziu do testowania światła
dotknął punktów kontaktowych (3A). Logo PetSafe® na obroży powinno być
skierowane w stronę nadajnika.
3. Trzymaj obrożę na przybliżonej wysokości szyi zwierzęcia (3B). Wyjdź poza
zasięg i idź powoli w kierunku nadajnika bariery. Po dotarciu do Obszaru Bariery
obroża emituje serię wysokich tonów. Dla każdego tonu, który słyszysz,
powinieneś zauważyć migające Światło Testowe, które wskazuje, że jest
dostarczana Progresywna Korekcja Statyczna. Dźwięk Obroży jest łatwo słyszalny
przez zwierzęta, ale może być na poziomie głośności trudnym do zrozumienia
dla niektórych ludzi.

4. Sprawdź zasięg Obszaru Bariery pod wieloma kątami, aby uzyskać pożądany zasięg.
Uwaga: Jeśli okaże się, że nie osiągasz wymaganego zakresu przy ustawieniu
maksymalnym, przesuń nadajnik barierowy o kilka cm lub zmień pozycję ze stojącej na
leżącą płasko. Obiekty metalowe mogą zmieniać pole magnetyczne i zmieniać zakres
sygnału nadawczego. Wpływ na zasięg zależy od wielkości i kształtu obiektów. Zasięg
sygnału może zostać zmniejszony, jeśli nadajnik bariery jest umieszczony na betonowej
podłodze ze względu na stalowe zbrojenie w betonie. Aby uzyskać najlepsze wyniki,
umieść nadajnik bariery na nieprzewodzącej powierzchni, tj. drewnianej podłodze lub
stole. Umieszczenie nadajnika bariery pod sofami i łóżkami może zmniejszyć zasięg
www.petsafe.net
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Step

4

Zakładnie obroży na zwierzaka
Ważne: Prawidłowe dopasowanie i umieszczenie obroży jest niezbędne do skutecznego działania. Punkty
kontaktowe muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą Twojego zwierzaka na spodniej stronie jego szyi.
.
Właściwe dopasowanie obroży jest ważne. Obroża noszona zbyt długo lub zbyt ciasno na szyi zwierzęcia może spowodować
uszkodzenie skóry.
Od zaczerwienienia do odleżyn
• Unikaj pozostawiania obroży na zwierzaku przez ponad 12 godzin dziennie.
• W miarę możliwości zmieniaj położenie obroży na szyi zwierzęcia co 1 do 2 godzin.
• Sprawdź dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi; postępuj zgodnie z instrukcjami w tym podręczniku.
• Nigdy nie podłączaj przewodu do elektronicznej obroży; spowoduje to nadmierny nacisk na styki.
• Co tydzień myć obszar szyi psa i styki obroży wilgotną ściereczką.
• Codziennie sprawdzaj obszar kontaktu pod kątem objawów wysypki lub bólu.
• Jeśli zostanie stwierdzona wysypka lub owrzodzenie, należy zaprzestać używania obroży, dopóki skóra się nie zagoi.
• Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy zgłosić się do weterynarza.
Te kroki pomogą zachować bezpieczeństwo i wygodę Twojego zwierzaka. Niektóre zwierzęta są wrażliwe na nacisk. Po pewnym
czasie może się okazać, że twoje zwierzę jest bardzo tolerancyjne na obrożę. Jeśli tak, możesz pominąć niektóre z tych środków
ostrożności. Ważne jest, aby kontynuować codzienne kontrole obszaru kontaktu. Jeśli zaczerwienienie lub owrzodzenie zostanie
znalezione, należy zaprzestać stosowania aż do całkowitego wygojenia się skóry.
Może być konieczne przycięcie włosów w obszarze punktów kontaktowych. Nigdy nie gol szyi psa; może to prowadzić do wysypki
lub infekcji.

T Aby zapewnić odpowiednie dopasowanie, wykonaj następujące kroki:
1. Używając krawędzi narzędzia do testowania, przekręć klapkę baterii do pozycji OFF.
2. Zacznij wygodnie ze swoim zwierzakiem (4A).
3. Umieść obrożę na zwierzęciu, tak aby logo PetSafe® było skierowane w stronę Twojego pupila. Wyśrodkuj
punkty kontaktowe pod szyją zwierzęcia, dotykając skóry. Jeśli twoje zwierzę ma długą lub grubą sierść, może być
konieczne przycięcie włosów wokół punktów kontaktowych, aby upewnić się, że kontakt jest dobry.
8
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5. Dostosuj pasek, aby dopasować go do szyi zwierzęcia. Sprawdź jak przylega
obroża wkładając jeden palec pomiędzy koniec Punktu kontaktowego a szyję
zwierzęcia. Dopasowanie powinno być wygodne, ale nie może się ograniczać
(4B).
6. Pozwól zwierzęciu nosić obrożę przez kilka minut, a następnie sprawdź jego
dopasowanie
7. Jeżeli jesteś zadowolony z założenia możesz odciąć niepotrzebny pasek
obroży.(4C):
1. Zaznacz odpowiednią długość długopisem. Jeśli Twój zwierzak jeszcze
rośnie lub zmienia sierść na zimę weź to pod uwage.
2. Zdejmij obrożę ze zwierzaka I odetnij niepotrzebną końcówkę.
3. Przed ponownym założeniem wygładź końcówkę, możesz to zrobić za
pomocą płomienia zapalniczki

Ponowne założenie
Klamra ślizgowa zapobiega obluzowaniu obroży wokół szyi zwierzęcia.

www.petsafe.net
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Baterie odbiornika
Obroża PetSafe® Pawz Away® wykorzystuje dwie 3-woltowe baterie litowe typu
CR2032.
Aby wymienić baterie:
1. Używając krawędzi narzędzia do testowania, przekręć pokrywę akumulatora do
pozycji OPEN.
2. Podnieś pokrywę baterii i przekręć ją. Dwie 3-woltowe baterie litowe znajdują się
w tym miejscu.
3. Wyjmij stare baterie i włóż nowe baterie stroną dodatnią (+) skierowaną w stronę
pokrywy komory baterii.
4. Włóż pokrywę baterii z powrotem do obroży odbiornika i przekręć w pozycję OFF
lub ON, aby zablokować pokrywe na swoim miejscu.
Żywotność baterii zależy od tego, jak często Twoje zwierzę testuje system i otrzymuje korektę
statyczną. Sprawdzaj obrożę i nadajnik bariery co miesiąc
upewnij się, że system działa poprawnie. Aby przedłużyć żywotność baterii, zaleca się wyłączenie kołnierza odbiornika i
nadajnika, gdy nie są używane.
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Dodatkowe funkcje
Funkcja limitu czasu
Dla bezpieczeństwa Twojego zwierzaka, obroża ma wbudowaną funkcję limitu czasu. Jeśli zwierzę przebywa w Strefie Bariery
dłużej niż 15 sekund, obroża przestanie dostarczać Progresywną Korektę Statyczną. Obroża będzie wówczas wysyłała pojedynczą
korektę statyczną co 5 do 10 sekund na maksymalnym poziomie, dopóki zwierzę nie opuści
Obszar Bariery. Kiedy twój zwierzak opuszcza obszar Bariery, Obroża resetuje się i dostarczy Progresywną Korektę Statyczną
następnym razem, gdy twój zwierzak wejdzie do Obszaru Bariery.

Tryb A, B, i AB
W przypadku domów z większą ilością zwierzaków można zakupić dodatkowe obroże PetSafe® Pawz Away® do pracy z
jednym lub kilkoma nadajnikami Petsafe® Pawz Away® Indoor Barrier. Możesz ustawić nieograniczoną liczbę
nadajników bariery w swoim domu, a nieograniczona liczba odbiorników może być używana z jednym lub kilkoma
nadajnikami bariery. Jeśli masz wiele zwierząt, możesz zezwolić jednemu zwierzakowi na dostęp do danego obszaru,
jednocześnie odmawiając dostępu dla innego zwierzaka. Po zakupie dodatkowych obroży i nadajników bariery można
to zrobić, korzystając z funkcji trybu A i trybu B.
Wszystkie nadajniki PetSafe® Pawz Away® Mini Barrier i odbiorniki są ustawione w trybie A. Każda z obroży może działać w
jednym z dwóch różnych trybów - A lub B. Każdy nadajnik bariery może być ustawiony w trybie A, B lub AB.

www.petsafe.net
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W momencie kiedy Nadajnik I odbiornik utsawione są w trybie A
(mode A), Nadajnik Bariery uniemożliwia dostęp do zwierząt
noszących Obroże zaprogramowane na tryb A. Obroże ustawione w
trybie B nie będą odbierać sygnału z nadajnika ustawionego na
tryb A.
W momencie kiedy Nadajnik I odbiornik utsawione są w trybie B
(mode B), Nadajnik Bariery uniemożliwia dostęp do zwierząt
noszących Obroże zaprogramowane na tryb B. Obroże ustawione w
trybie A nie będą odbierać sygnału z nadajnika ustawionego na
tryb B

NADAJNIK
Tryb A

Kiedy nadajnik bariery jest ustawiony na tryb AB, nadajnik bariery
odmawia dostępu wszystkim zwierzętom noszącym obroże ,
niezależnie od tego, w którym trybie zaprogramowany jest
odbiornik.

NADAJNIK
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NADAJNIK
Tryb B

Programowanie trybów the Mode Settings
Całe programowanie odbywa się za pomocą nadajnika bariery, a programowanie jest zsynchronizowane z
obrożą. Obroży nie można programować oddzielnie, bez nadajnika bariery.
Możesz zsynchronizować wiele obroży z jednym nadajnikiem bariery jednocześnie. Należy się jednak upewnić,
że każda obroża, której nie chcesz synchronizować, jest WYŁĄCZONA podczas procedury programowania. Każda
obroża znajdująca się w odległości 70 cm od nadajnika bariery i jest włączona może zostać przeprogramowana.
Zapoznaj się z opisanymi poniżej krokami przed przystąpieniem do programowania nadajnika bariery i
odbiornika.
NIGDY NIE PROGARAMUJ OBROŻY W MOMENCIE KIEDY JEST ZAŁOŻONA NA ZWIERZAKA.
Weź obrożę lub obroże, które chcesz zsynchronizować z nadajnikiem. Włącz obrożę I umieść ją w odległości do
30 cm od nadajnika
1. Wyłącz nadajnik naciskając przycisk (-) button until do momentu w którym wszystkie kreski znikną z ekranu LCD.
Zdejmij tylną pokrywę.
Inside
Back
2. Przełącznik trybu znajduje się wewnątrz nadajnika i
View
jest ustawiony na tryb A. Przesuń przełącznik do
położenia środkowego dla trybu B lub w prawo dla
trybu AB (5A). Po wybraniu żądanego trybu, załóż
tylną pokrywę.

Uwaga: Jeśli wybrałeś tryb AB, nie musisz kontynuować programowania odbiornika w kolejnych krokach. Odbiorniki ustawione w
trybie A lub w trybie B będą odbierać sygnał radiowy z nadajnika bariery w trybie AB.

www.petsafe.net
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3. Aby zaprogramować obroże odbiornika na tryb A lub B, naciśnij i przytrzymaj przycisk (-), a następnie naciśnij przycisk (+) przez około 5
sekund. Programowanie jest zakończone, gdy usłyszysz serię trzech sygnałów dźwiękowych z obroży.
4. Po zaprogramowaniu obroży odbiornika naciśnij przycisk (+), aby włączyć
Nadajnik bariery. Sprawdź, czy na ekranie LCD pojawiają się czarne paski wskazujące wybrany tryb (5B) i ustaw nadajnik
bariery do żądanego zakresu.
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