
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

REEDOG DT-4200 

 

Funkcje: 

1)  Zasilane na ładowarkę - nadajnik i odbiornik 
2) Krótkotrwałe zanurzenie na 30 minut do głębokości 1m 
3) Regulowany poziom impulsu (zakres 1-99) 
4) Wybierz jedną z 3 korekt - dźwiękowa, wibracyjna i impuls 
5) Możliwość rozbudowy do 2 psów (po dokupieniu kolejnego odbiornika) 
6) Możliwość wyłączenia nadajnika i odbiornika w celu oszczędzania baterii 
7) Zasięg 2000m 

8) Oświetlenie LED odbiornika z widocznością w nocy 200-300 m 
 

Wskazówki: 

1)  Całkowicie naładuj urządzenie i przetestuj działanie obroży przed pierwszym 

użyciem 

2)  Zawsze zaczynaj szkolenie od najniższego poziomu korekty i zawsze obserwuj 

zachowanie swojego psa. 

3) Przed użyciem el. 2. spróbuj najpierw ostrzec psa za pomocą dźwięku lub wibracji. 

4)  Zawsze ucz tylko o jednej komendy, aby pies nie był zdezorientowany. Bądź 

konsekwentny i cierpliwy w szkoleniu 

5) Sprawdzaj regularnie szyję psa, czy nie ma żadnych podrażnień 
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Włączanie i parowanie 

1) Na odbiorniku, przytrzymaj przycisk do momentu usłyszenia dwukrotnego sygnału 
dźwiękowego. Jeśli zielona dioda miga szybko, odbiornik musi być sparowany. Jeśli miga 
powoli, oznacza to, że urządzenie jest sparowane z nadajnikiem 

2) Przytrzymaj przycisk zasilania na nadajniku do momentu, aż wyświetlacz się zaświeci 
3) Wybierz kanał, który chcesz sparować, naciskając przycisk wyboru psa 
4) Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk wibracji i światła, aż na wyświetlaczu pojawi się 

litera "P" i podłącz odkurzacz do odbiornika 
5) Usłyszą Państwo 5-krotny sygnał dźwiękowy, a zielona dioda na odbiorniku będzie migać co 

4-5 sekund 
6) Zwolnij przyciski na nadajniku i przetestuj wszystkie funkcje 
7) Jeśli odbiornik odpowie, oznacza to, że urządzenie zostało pomyślnie sparowane 

Rozłączanie odbiornika: 

1) Włącz odbiornik, przytrzymując przycisk zasilania, aż usłyszysz dwukrotny sygnał 
dźwiękowy. Zielona dioda LED będzie migać raz na 5 sekund. 

2) Włączyć nadajnik przytrzymując przycisk zasilania do momentu zaświecenia się 
wyświetlacza 

3) Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk dźwięku i światła, aż na wyświetlaczu pojawi się 
litera "U" i podłącz nadajnik do odbiornika. 

4) Usłyszysz 5 sygnałów dźwiękowych i zielona dioda LED zacznie szybko migać.. 
5) Zwolnić przyciski odbiornika, teraz odbiornik jest rozłączony 

Ładowanie: 

1) Jeśli świeci się czerwona kontrolka na odbiorniku należy do naładować 
2) Podłącz przewód ładowania do odbiornika 
3) Ładowanie trwa ok. 2 godzin 
4) Po pełnym naładowaniu zapali się zielona kontrolka LED na odbiorniku 
5) Jeśli świeci się czerwona kontrolka LED na nadajniku trzeba go naładować 
6) Podłącz kabel do ładowania do wejścia ładowania na pilocie 
7) Po pełnym naładowaniu zapali się zielona kontrolka. 

Testowanie urządzenia: 

1) Włącz odbiornik 
2) Przyłóż lampkę testową do styków na odbiorniku 
3) Wybierz na pilocie poziom impulsu (poziom nie może być ustawiony na 0!) 
4) Lampka testowa powinna się zapalić oznaczając, że impuls działa prawidłowo 



  

Bezpieczeństwo: 

Aby zapewnić maksymalny efekt i bezpieczeństwo Twojego psa, sprawdź umiejscowienie obroży, jej 

odpowiednie dopasowanie i prawidłowe umieszczenie elektrod. Należy również sprawdzić skórę w 

miejscach styku elektrod, czy nie jest ona uniesiona lub podrażniona. W takim przypadku należy zakładać 

obrożę na krótkie okresy czasu lub skonsultować się z lekarzem weterynarii. 

Obroża nie powinna być noszona bez przerwy dłużej niż 12 godzin (jest to ogólne zalecenie dotyczące 

wszystkich obroży, nawet tych nieelektrycznych) i nie powinna być stosowana u psów poniżej 6 miesiąca 

życia 

Brak działania urządzenia: 

Wydaje ci się, że obroża nie działa poprawnie: 

- Upewnij się, że odbiornik i pilot są naładowane 

- Sparuj odbiornik z nadajnikiem według instrukcji 

- Upewnij się, że poziom impulsu nie jest na poziomie 0 

- Upewnij się, że na pilocie ma wybrany odpowiedni kanał (A lub B) 

- Sprauj obrożę, ustaw poziom impulsu i przetestuj ponownie 

Odbiornik lub pilot nie ładują się: 

- Upewnij się, że końcówka ładowarki jest prawidłowo włożona do portu ładowania 

- Przetestuj oba urządzenia, jeśli wada nie jest w sieci 

Mój pies nie reaguje na korekty: 

- Przetestuj odbiornik 

- Upewnij się, że styki są w bezpośrednim kontakcie ze skórą psa 

- Zwiększ poziom korekty 


