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Obroża antyszczekowa 

 
Ładowarka 

 

Elementy 

W jaki sposób działa 
Obroża została zaprojektowana w taki sposób aby skrócić czas nauki poprawnego zachowania i promować prawidłowe 

zachowanie się. 

Obroża została wyposażona w unikalny czujnik, który zapewnia niezawodne wykrywanie szczekania. Obroża używa 

także trybu nauki temperamentu aby ograniczyć lub w większości przypadków wyeliminować uporczywe szczekanie.  

Obroża posiada 15 stopni korekty. Zaczyna działanie od najniższych poziomów. Jeśli szczekanie 

postępuje intensywność korekty rośnie z każdym szczeknięciem do momentu aż pies przestanie 

szczekać. W momencie gdy pies ograniczy swoje szczekanie, początkowe korekty są lżejsze. Dla 

bezpieczeństwa psa został wbudowany system bezpieczeństwa, jeśli pies szczeknie 15 razy lub 

więcej w okresie 80 sekund, obroża automatycznie wyłączy się na 3 minuty. 
 

Zakładanie obroży 
Ważne: Odpowiednie dopasowanie i założenie to niezbędny 
warunek do skutecznego działania. Elektrody muszą być w 
bezpośrednim kontakcie ze skórą psa na spodnie stronie szyi.  

1. Upewnij  się, że obroża jest wyłączona. 

2. Pies powinien swobodnie stać(A). 

3. Umieść obrożę w taki sposób na szyi psa, aby logo PetSafe 

Było dla ciebie widoczne na spodniej części szyi . Elektrody powinny 

być centralnie i być w kontakcie ze skórą psa(B). 

Uwaga: Czasami jeśli pies ma gęstą lub długą 

sierść może być niezbędne przycięcie sierści aby 

zapewnić kontakt ze skórą. Nigdy nie powinieneś 

jednak golić sierści aby uniknąć podrażnień. C 

4. Sprawdź zaciśnięcie obroży wkładając palec pomiędzy koniec elektrody a 

szyję psa  (C).Elektroda powinna przylegać, ale nie naciskać. 

5. Pozwól psu przez kilka minut nosić obrożę a następnie sprawdź 

dopasowanie. Ponowne sprawdzenie zapewni więcej komfortu psiakowi. 

A 
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UWAGA: Golenie sierści może zwiększyć ryzyko podrażnienia, nie rób tego. Obroża 
powinna być noszona maksymalnie 12 godzin w ciągu doby. Dłuższe noszenie zwiększa 
ryzyko podrażnień. 
 

Ładowanie obroży 
Nadmierne ładowania może zmniejszyć żywotność baterii. Ładuj obrożę tylko gdy zobaczysz kontrolkę 
niskiego stanu baterii. 

1. Podnieś pokrywę chroniącą port ładowania. 

2. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. Zielona kontrolka LED zapali się. 

3. Ładowanie nie powinno trwać dłużej niż 5 godzin. Pamiętaj aby pierwsze ładowanie było pełne. 

Zielona kontrolka zgaśnie w momencie gdy obroża jest w pełni naładowana. 

4. Po naładowaniu obroży, zakryj port ładowania pokrywą. 

Włączanie obroży 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER (D) w momencie gdy 

usłyszysz dźwięk a następnie pojawi się zielona kontrolka LED a 

następnie puść. Kontrola LED będzie migać raz na 5 sekund. 

Wyłączanie obroży 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWET do momentu usłyszenia dźwięku . 

Czerwona kontrolka pojawi się podczas naciskania przycisku i zgaśnie 

gdy obroża zostanie wyłączona. 

Rada: Jeśli nie używasz obroży, wyłącz ją. W ten sposób 

przedłużysz żywotność baterii 

LED Funkcje 
Dwa kolory kontrolki LCD wskazują stan baterii. Gdy bateria jest słaba, czerwona kontrolka LED zamiga 3 

razy co 5 sekund. Kontrolka LED nie świeci, w momencie gdy bateria jest naładowana. Podczas 

ładowania kontrolka LED świeci raz na 5 sekund. 
 

Nauka temperamentu 
W tym trybie obroża rejestruje liczbę korekt niezbędnych do ograniczenia (a w większości przypadków) 

eliminowania uciążliwego szczekania. Obroża zaczyna działać na najniższym poziomie  i stopniowo 

zwiększa intensywność z każdym następnym szczeknięciem aż pies przestanie szczekać. Ten poziom 

korekty, który powstrzyma psa od szczekania jest startowym poziomem przy okazji kolejnego szczekania. 

W momencie gdy pies ograniczy swoje szczekanie ten poziom zostanie automatycznie zmniejszony. 

UWAGA: Wbudowany system bezpieczeństwa, jeśli pies w ciągu 80 sekund szczeknie 15 razy lub 

więcej obroża wyłączy się na 3 minuty. 

Resetowanie poziomu korekty 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off button aby włączyć obrożę. Poczekaj 10-15 sekund. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off przez 10 sekund. Zielona kontrolka mignie  5 razy. 

3. Puść przycisk on/off button aby wyłączyć obrozę. 

4. Początkowy stopień korekty to  1. 

D Port ładowania 

Power / LCD 
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Testowanie działania obroży 
1. Podłącz łądowarkę do obroży. 

2. W momencie gdy obroża jest pod ładowarką, naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off. 

3. Cały czas trzymaj przycisk on/off podczas odłączania ładowarki od obroży. Pojawi się 

niebieska kontrolka LED a zniknie kontrolka czerwona i zielona. 

4. Puść przycisk on/off . Po dwóch sekundach obroża: Wyśle dźwięk (beep) 15  razy: jeden 

odpowiada jednemu stopniowi korekty. Następnie usłyszysz dźwięk wyłączania i obroża wyłączy się. 

5. Test może być przerwany w dowolnej chwili poprzez przyciśnięcie przycisku on/off. 
 

Czego oczekiwać od obroży 
Ważne: Nie pozostawiaj psa samego podczas pierwszych korekt. 

Załóż i dopasuj prawidłowo obrożę na swoim psie i czekaj w pobliżu aż zacznie szczekać. Większość psów bardzo 

szybko zrozumie, że obroża zniechęca ich do szczekania i przestanie nadmiernie szczekać. Korekta impulsem może 

być zaskoczeniem na początku użytkowania, dlatego niektóre psy mogą w początkowej fazie użytkowania szczekać 

częściej. 

W rzadkich przypadkach pies może próbować zaszczekać korektę. Jeśli tak się zdarzy, uspokój pieska spokojnym 

głosem. W momencie gdy twój pies zrelaksuje się uświadomi sobie, że jeśli nie szczeka nie poczuje żadnej 

korekty. Jest znaczna ilość psów, która podczas pierwszych chwil aktywacji reaguje właśnie w ten sposób.  

Powinieneś zauważyć ograniczenie szczekania swojego psa w ciągu kilku pierwszy dni od 

rozpoczęcia noszenia obroży. W tym momencie jest istotne aby pamiętać, że proces nauki nie jest 

jeszcze zakończony. Pies może starać się testować obrożę i może nastąpić zwiększenie 

częstotliwości szczeknięć. Zdarza się to najczęściej podczas drugiego tygodnia noszenia obroży. 

Jeśli tak będzie również w twoim przypadku bądź konsekwentny i nie poddawaj w wątpliwość 

skuteczności obroży. Staraj się zakładać obrożę w każdej sytuacji, kiedy oczekujesz od niego bycia 

cicho. Jeśli pies nie będzie nosił obroży, może zacząć ponownie szczekać co utrudni proces nauki. 

 

 
*Obroże PetSafe® w wersji Lite są zaprojektowane specjalnie dla psów o wrażliwej lub 

płochliwej naturze.  

Poziomy stymulacji są bardzo łagodne, nawet na wyższych poziomach. Obroże antyszczekowe Lite 

mogą być stosowane u psów wszystkich rozmiarów, ale szczególnie dobrze nadają się dla psów 

małych i średnich.
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Często zadawane pytania 
W jakim wieku psa 
mogę zacząć używać 
obroży? 

• Twój zwierzak powinien mieć przynajmniej 6 miesięcy. Obroża 

może być za duża dla psów ważących poniżej 4 kg 

Czy obroża 

antyszczekowa 
zadziala na mojego 
psa? 

• Ta obroża antyszczekowa jest skuteczna w odniesieniu do 

większości ras i psów różnych rozmiarów. Obroża może być za duża 

dla psów ważących poniżej 4 kg. 

Czy do obroży 
antyszczekowej mogę 
przypiąć smycz? 

• Nie. W ten sposób możesz stworzyć nacisk elektrod na szyję psa, 

czego nie chcemy. Przypomnij smycz do oddzielnej, 

niemetalowej obroży lub szelek, upewnij się, że dodatkowa 

obroża nie wywiera nacisku na obrożę antyszczekową. 
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