Instrukcja obsługi

protect. teach. Iove:

PBC17-16635
PBC19-16636
Obroża przeciw szczekaniu

Przeczytaj dokładnie całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania

Witamy
Ty i Twój zwierzak jesteście dla siebie stworzeni. Naszym celem jest pomóc Wam stworzyć najlepsze towarzystwo i
niezapomniane chwile razem. Twoja obroża PetSafe® Bark Collar została zaprojektowana tak, aby w bezpieczny i
humanitarny sposób eliminować uciążliwe szczekanie.
Wiemy, że bezpieczne zwierzęta to szczęśliwi właściciele. Zanim zaczniesz, proszę poświęć chwilę na zapoznanie się z
ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

W dalszej części niniejszego dokumentu Radio Systems Corporation i każdy inny podmiot powiązany lub marka Radio
Systems Corporation mogą być określani zbiorczo jako "My" lub "Nas"

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Objaśnienie słów i symboli użytych w instrukcji.

OSTRZEŻENIE
!UWAGA
UWAGA

OSTRZEŻENIE wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może
spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
UWAGA stosowana wraz z wykrzyknikiem, wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie
uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA bez wykrzyknika o niebezpieczeństwie, wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej
nie uniknie, może spowodować uszkodzenie ciała zwierzęcia.

OSTRZEŻENIE
Nie używaj tego produktu, jeśli Twój pies jest agresywny lub jeśli Twój pies ma skłonności do zachowań agresywnych.
Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć swojego właściciela i innych osób. Jeśli nie jesteś
pewien, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.
Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli bateria zostanie zastąpiona baterią niewłaściwego typu. Nie wolno doprowadzać do zwarcia,
mieszać starych i nowych baterii, wrzucać do ognia lub wystawiać na działanie wody. Gdy baterie są przechowywane lub
utylizowane, należy chronić je przed zwarciem. Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób.

UWAGA!
Ten produkt nie jest zabawką. Należy go trzymać z dala od dzieci. Używaj go wyłącznie w celu zatrzymania szczekania.

UWAGA
•

- Ważne jest odpowiednie dopasowanie obroży. Obroża noszona zbyt długo lub zbyt ciasno założona na szyję

zwierzęcia może powodować uszkodzenia skóry, od zaczerwienienia po odleżyny. Stan ten jest powszechnie znany jako
odleżyny.
•

- Unikaj pozostawiania obroży na szyi zwierzęcia na dłużej niż 12 godzin dziennie.

•

- Jeśli to możliwe, zmieniaj położenie obroży na szyi zwierzęcia co 1-2 godziny.

•

- Regularnie sprawdzaj dopasowanie obroży, aby zapobiec nadmiernemu uciskowi; postępuj zgodnie z instrukcjami

zawartymi w niniejszej instrukcji.
•

- Może zaistnieć potrzeba przycięcia sierści w obszarze punktów kontaktowych. Nie należy jednak nigdy golić szyi psa,

gdyż może to doprowadzić do wysypki lub infekcji.
•

- Nigdy nie zapinaj smyczy do obroży z punktami kontaktowymi. Spowoduje to nadmierny nacisk na punkty

kontaktowe.
•

- W przypadku zapięcia smyczy do osobnej obroży, nie pozwól, aby wywierała ona nacisk na obrożę odbiorczą.

•

- Co tydzień myj szyję psa i punkty kontaktowe obroży wilgotną szmatką.

- Codziennie badać miejsce kontaktu, czy nie występują oznaki wysypki lub owrzodzenia.
- W przypadku pojawienia się wysypki lub owrzodzenia należy zaprzestać stosowania produktu do czasu zagojenia
się skóry.
- Jeśli stan ten utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.
- Dodatkowe informacje na temat odleżyn i martwicy skóry można znaleźć na naszej stronie internetowej.
Ten produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u zdrowych zwierząt domowych. Jeśli nie masz pewności,
że Twoje zwierzę jest w dobrym stanie zdrowia, zalecamy, abyś przed zastosowaniem tego produktu zabrał je do
lekarza weterynarii.

W opakowaniu

Długie styki

Lampka
testowa
Obroża antyszczekowa
Bateria alkaliczna
PetSafe® RFA-18-11 6 Volt

Jak działa obroża
Obroża PetSafe® posiada 15 poziomów stymulacji statycznej. Rozpoczyna się od stymulacji o niskim poziomie. Jeśli
nadmierne szczekanie trwa nadal, intensywność stymulacji będzie wzrastać z każdym kolejnym szczeknięciem, aż do ustania
szczekania. Gdy pies nauczy się ograniczać szczekanie, początkowe bodźce ostrzegawcze są redukowane. Jako wbudowane
zabezpieczenie, jeśli pies zaszczeka 15 lub więcej razy w ciągu 1 minuty i 20 sekund, obroża automatycznie wyłączy się na 3
minuty.

Wkładanie i wyjmowanie baterii
1.

Przekręć komorę baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
o 1/4 obrotu, używając lampy testowej lub monety (1A).

2.

Włóż 6 woltową baterię alkaliczną, najpierw ujemnym biegunem (-) (1B).

3.

Załóż komorę baterii, obracając ją o 1/4 w kierunku zgodnym z ruchem

4.

Obroża antyszczekowa wykorzystuje wymienną baterię alkaliczną PetSafe®

wskazówek zegara. Nie dokręcaj zbyt mocno ( 1C).
RFA-18 o napięciu 6V. Baterie zamienne można znaleźć w wielu sklepach.

Czas pracy na baterii
Średnia żywotność baterii wynosi od 3 do 6 miesięcy, w zależności od tego, jak często
Twój pies szczeka. Jednakże, ze względu na częstsze używanie podczas szkolenia psa,
pierwsza bateria może nie wystarczyć na tak długo, jak baterie zamienne. Należy
pamiętać o odpowiednim wyrzuceniu zużytej baterii.

Dwukolorowa dioda LED
Dwukolorowy wskaźnik LED informuje o dobrym lub słabym stanie baterii. Dobry
stan baterii jest sygnalizowany przez 1 mignięcie co 5 sekund zielonej diody LED.
Niski poziom naładowania baterii sygnalizowany jest 3 mignięciami co 5 sekund
czerwonej diody LED. Jeśli dioda LED nie świeci się, należy wymienić baterię.

Aby włączyć obrożę

Port ładowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż usłyszysz niski lub wysoki sygnał
dźwiękowy i pojawi się zielona dioda LED, a następnie zwolnij go. Zielona dioda LED
będzie migać raz na 5 sekund.

Aby wyłączyć obrożę
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż obroża zacznie wydawać dźwięki od
wysokiego do niskiego, a następnie zwolnij go. Czerwona dioda LED będzie się
świecić podczas naciskania przycisku i zgaśnie, gdy obroża wyłączy się.
Szybka wskazówka: Gdy nie używasz obroży, wyłącz ją, aby zachować
żywotność baterii.

Dopasowanie obroży
Ważne: Właściwe dopasowanie i umiejscowienie obroży przeciw szczekaniu jest
ważne dla jej skutecznego działania. Punkty kontaktowe muszą mieć
bezpośredni kontakt ze skórą psa na spodniej stronie jego szyi.
1.

Upewnij się, że obroża jest wyłączona.

2.

Zacznij od tego, że pies stoi wygodnie (2 A).

3.

Załóż obrożę swojemu psu w taki sposób, aby logo PetSafe® znajdowało się
prawą stroną do góry, a obroża była bezpośrednio pod brodą psa. Wyśrodkuj
punkty kontaktowe pod szyją psa, dotykając skóry (2B). INFO: Czasami
konieczne jest przycięcie włosów wokół punktów kontaktowych, aby upewnić
się, że kontakt jest stały. Nie należy jednak nigdy golić szyi zwierzęcia,
ponieważ może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry.

4.

Sprawdź zaciśnięcie obroży, wkładając jeden palec pomiędzy koniec punktu
kontaktowego a szyję psa (2C) . Obroża powinna być dobrze dopasowana, ale
nie krępująca ruchów.

5.

Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut, a następnie ponownie sprawdź jej
dopasowanie. Sprawdź dopasowanie ponownie, gdy pies będzie czuł się coraz
lepiej w obroży.

UWAGA
Nie należy golić szyi zwierzęcia, ponieważ może to zwiększyć ryzyko
podrażnienia skóry. Obroża nie powinna być noszona przez więcej niż 12 godzin
z każdego 24-godzinnego okresu. Pozostawienie obroży na szyi zbyt długo
może prowadzić do podrażnień skóry.

Przycisk zasilania/LED

Nauka temperamentu
Temperament Learning śledzi liczbę stymulacji potrzebnych do znacznego zmniejszenia (a w większości przypadków
wyeliminowania) liczby uciążliwych szczeknięć. Obroża zaczyna od najniższego poziomu stymulacji i zwiększa intensywność z każdym
kolejnym szczeknięciem, aż do ustania szczekania. Ten poziom stymulacji staje się poziomem początkowym przy następnym szczekaniu
psa. Gdy pies nauczy się ograniczać to szczekanie, początkowe bodźce ostrzegawcze są automatycznie redukowane.
INFO: Wbudowana funkcja bezpieczeństwa, jeśli pies zaszczeka 15 lub więcej razy w ciągu 80 sekund, obroża automatycznie
wyłączy się na 3 minuty.

Przywrócenie stymulacji do poziomu 1
1.
Włącz zasilanie obroży. Odczekaj 5-10 sekund lub do pierwszego mignięcia zielonej diody LED.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania.
3.
Kontynuuj trzymanie przycisku do momentu pojawienia się czerwonej diody LED i sygnału wyłączenia zasilania.
4.

Zielona dioda LED zamiga 5 razy, aby potwierdzić, że poziom stymulacji został zresetowany do poziomu 1.

5.

Zwolnij przycisk on/off. Obroża będzie teraz wyłączona.

Testowanie obroży
1.

Rozpocznij z wyłączoną obrożą..

2.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (on/off). Obroża wyda sygnał dźwiękowy, a dioda LED zaświeci się na zielono.
Zwolnij przycisk zasilania po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

3.

Zielona dioda LED zamiga dwa razy. Wciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania. Dioda LED zaświeci się na

czerwono.
4.

Kontynuuj naciskanie przycisku włączania/wyłączania, aż obroża wyda sygnał dźwiękowy. Dioda LED wyłączy się.

Kontynuuj naciskanie przycisku włączania/wyłączania
5.

Niebieska dioda LED pojawi się, aby wskazać, że obroża jest teraz w trybie testowym.

6.

Zwolnij przycisk włączania/wyłączania. Obroża wyda sygnał dźwiękowy, raz dla każdego poziomu stymulacji, aż do
poziomu 15. Następnie wyda normalny dźwięk wyłączenia zasilania i wyłączy się.

7.

Test można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk on/off.

Czego należy się spodziewać podczas użytkowania
Ważne: Nie zostawiaj psa samego przez pierwsze kilka razy, kiedy otrzymuje stymulację
Umieść obrożę prawidłowo na swoim psie i poczekaj w pobliżu, aż pies zacznie szczekać. Większość psów bardzo szybko
zrozumie, że obroża zakłóca ich chęć do szczekania, rozluźni się i przestanie szczekać. Ponieważ statyczna stymulacja może być
początkowo zaskakująca, niektóre psy mogą szczekać więcej przy początkowej stymulacji.
W rzadkich przypadkach pies może zacząć szczekać pod wpływem stymulacji. Jeśli tak się stanie, uspokajaj psa spokojnym
głosem. W miarę jak pies będzie się rozluźniał, zrozumie, że jeśli będzie cicho, nie będzie już otrzymywał żadnych bodźców
statycznych. Psy, u których wystąpi taka reakcja, zazwyczaj mają ją tylko podczas pierwszego założenia obroży przeciw
szczekaniu.
W ciągu kilku pierwszych dni noszenia obroży powinieneś zauważyć zmniejszenie ilości szczekania u Twojego psa. W tym
momencie należy pamiętać, że proces nauki nie jest jeszcze zakończony. Pies będzie "testował" nowe doświadczenie i może
zwiększyć swoje próby szczekania. Dzieje się tak zazwyczaj w drugim tygodniu noszenia obroży. W takim przypadku należy
zachować konsekwencję i nie zmieniać sposobu używania obroży. Obrożę należy zakładać psu w każdej sytuacji, w której
oczekujemy od niego ciszy. Jeśli pies nie będzie nosił obroży, może ponownie zacząć szczekać, a jego nauka zostanie przerwana.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Ile lat musi mieć zwierzę, aby
można było używać obroży

• Twój pupil powinien mieć ukończone 6 miesięcy przed zastosowaniem obroży
antyszczekowej. Obroża może być zbyt duża dla psów o wadze poniżej 3,6 kg .

przeciw szczekaniu?
Czy obroża przeciw szczekaniu
zadziała na mojego psa ?
Czy mogę dołączyć smycz do
obroży antyszczekowej ?

• Obroża jest bezpieczna i skuteczna dla psów większości ras i rozmiarów, choć może być
zbyt duża dla psów o wadze poniżej 3,6 kg, aby mogły ją wygodnie nosić .
• Nie. Może to spowodować zbyt mocne przyciągnięcie punktów kontaktowych do szyi
psa. Przymocuj smycz do oddzielnej, niemetalowej obroży lub szelek, upewniając się,
że dodatkowa obroża nie wywiera nacisku na punkty kontaktowe.

