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WSTĘP 

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NAJLEPSZEJ 

OBROŻY NA ŚWIECIE DOGTRA! 

Dogtra 3500NCP Super-X Series 

Zaprojektowany do treningu w 

najbardziej wymagających warunkach 

 

 Dogtra 3500NCP została oznaczona 

symbolem Super-X z powodu wyjątkowej 

jakości zasięgu i możliwością treningu w 

ekstremalnych warunkach. 

 W pełni wodoodporny nadajnik i 

odbiornik z zasięgiem jednej mili, 127 

poziomów impulsu. Krótki i ciągły impuls 

dodatkowo wibracja. Do wybóru 

„normalna“ i „łagodna“ stymulacja dla 

wrażliwych psów 

Wyświetlacz LCD pokazuje stopnie 

intensywności stymulacji, wskaźnik stanu 

baterii. Urządzenie zasilane jest litowo 

polimerową baterią, czas ładowania 

wynosi tylko 2 godziny. 

 Dogtra 3500NCP Super-X dostępna 

jest także w wersji dla 2 psów (3502NCP 

Super-X). 

CHARAKTERYSTYKA 

 Intuicyjny, ergonomiczny nadajnik 

 Pokrętło umożliwia stopniowe 

zwiększanie intensywności bez 

skoku pomiędzy poziomami (0-

127). 

 Wersja dla 2 psów umożlwiia 

trenerowi kontrolować dwa psy 

jednym pilotem 2-psy  

 Dogtra 3500NCP Super-X ma zasięg 

1600 metrów 

Typy stymulacji- "Chwilowa", 

"Ciągła" 

 Dogtra 3500NCP Super-X Series 

zasilana jest baterią Litowo-

Polimerową, czas ładowania 

wynosi 2 godziny  

 Całkowicie wodoszczelny nadajnik i 

odbiornik 

 Brak zewnętrznej anteny na 

odbiorniku 

 Ładowarka umożliwia jednoczesne 

ładowanie odbiornika i nadajnika 

 Ponad 8000 różnych kodów 

identyfikacyjnych, zapobiega 

mieszaniu się sygnałów z innych 

obroży elektronicznych 

 Podświetlany na niebiesko 

wyświetlacz LCD, wskazuje poziom 

stymulacji, zapewnia dobrą 

widoczność w ciemności i przy 

słabym światle. 

 Wskaźnik stanu baterii. 

 

 

 

DEKLARACJA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

PRODUKTU 

DEKLARACJA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA PRODUKTU 

 Obroże elektroniczne Dogtra 

przeznaczone są do treningu psów. Nie są 

przeznaczone do użytku w stosunku do 

innych ludzi lub innych zwierząt niż psy. 
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Dogtra nie odpowiada za nieprawidłowe 

użytkowanie obróż elektronicznych 

Dogtra.  

 

Agresywne psy 

 Dogtra zaleca skonsultowanie się 

ze specjalistami w przypadku gdy obroża 

ma być używana w stosunku do 

agresywnych psów. 

 

Zakłócenia z innym urządzeniami 

elektronicznymi 

 Najwyższej jakości technologia 

zapewnia minimalne zakłócenia z innymi 

urządzeniami elektronicznymi (piloty bram 

garażowych, telefony komórkowe itd.) 

Cyfrowy mikroprocesor oferuje tysiące 

unikatowych kodowań eliminując pokrywanie 

się frekwencji z innymi obrożami Dogtra. 

Zalecamy kontakt z lekarzem jeśli będziesz 

używać obroży elektronicznej mająć rozrusznik 

lub inne wewnętrzne urządzenia. 

 

Przypadkowa aktywacja 

 Stymulacja wysyłana jest przez 

maksymalnie 12 sekund. Po 12 sekundach 

stymulacja wyłączy się. Aby aktywować ją raz 

jeszcze trzeba nacisnąć przycisk. 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA OBROŻY 

DOGTRA 

 

 Nadajnik 

 Odbiornik (dwie obroże/odbiorniki 

w edycji Dogtra dla dwóch psów) 

 Podwójna ładowarka 

 Lampka testowa 

 Instrukcja obsługi 

 Walizeczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS CZĘŚCI NADAJNIKA 

 

OPIS NADAJNIKA 

DOGTRA 3500NCP Super-X nadajnik 1 pies 
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Dogtra 3502NCP Super-X nadajnik 2-psy 
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Antena nadajnika 

 3.2" antena jest elementem 

zestawu Dogtra 3500NCP Super-X Series. 

 Przed użyciem urządzenia 

zamontuj antenę w nadajniku 

 

 

Normalny/Delikatny (Regular/Mild) tryb 

 Przycisk wyboru trybu 

normalny/delikatny znajduje się na tylnej 

stronie najdanika, na górze. 

 Ten przełącznik umożliwa 

przełączanie pomiędzy normalną a 

łagodną stymluacją. Jesli przełącznik jest 

ustawiony w górnej pozycji, ustawiony jest 

tryb Normalny. Jeśli znajduje się w dolnej 

pozycji ustawiony został tryb Delikatny 

 "Normalny“ tryb 127 poziomów 

stymulacji: (0) to poziom najniższy a (127) 

najwyższy.  Intensywnośćv w trybie 

Normalny wskaże wyświetlacz LCD 

 "Delikatny" tryb ma 63 poziomów 

stymulacji : (0) to najniższy a (L63) to 

najwyższy. 

 Funkcja umożliwia użycie szerokiej 

skali ostrzeżeń przy treningu wrażliwych 

psów. 

 

 

Pokrętło 

 Pokrętło zostało zlokalizowane na 

górnej ścianie nadajnika: 0 to najniższy 

poziom intensywności a 127 najwyższy, 

jesli jesteś w trybie „Normalny“. 

 

 

Wyświetlcza LCD 

Wyświetlacz LCD wskazuje poziom 

stymulacji i poziom baterii. Wyświetlacz 

pokazuje tylko ilość pozostałej baterii, 
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informację o konieczności naładowania 

pokazuje kontrolka LED. 

Zielona – kompletnie naładowana, 

Pomarańczowa– średnio, Czerwona – 

konieczość ładowania 

 

Wyświetlacz LCD w niskich 

temperaturach 

 W temperaturze - 10° wyświetlacz 

LCD może zmniejszyć swoją ostrość i 

reagować wolniej. Przed wyborem 

jakiejkolwiek funkcji, poczekać do 

momentu, w którym zacznie działać 

prawidłowo. Nawet jeśli ekran LCD będzie 

przyciemniona lub reagowała powoli po 

naciśnięciu Chwilowego lub Ciągłego 

impulsu, będzie on normalnie wysyłany. W 

niskich temperaturach może się okazać, że 

ekran nie pokaże zmiany poziomu impulsu 

za pomocą pokrętła. W takiej sytuacji 

zalecamy poczekać do momentu, w 

którym nadajnik zacznie działać 

poprawnie. Lub trzymając przycisk 

krótkiego impulsu zmieniaj położenie 

pokrętła i śledź reakcję Twojego psa. Nie 

ustawiaj pokrętła szybko, ponieważ 

impuls, który wysyłasz psu może być 

wyższy niż myślisz. 

 

 

 

 

Kontrolka LED 

 Kontrolka LED jest zlokalizowana w 

pobliżu pokrętła. Jeśli nadajnik jest 

włączony kontrolka miga co 4 sekundy. 

Kolor kontrolki określa stan baterii. Jeśli 

bateria jest w pełni naładowana świeci na 

zielono, kolor pomarańczowy oznacza 

połowę stanu baterii. Możesz naładować 

baterię nawet gdy kontrolka świeci na 

pomarańczowo. Jeżeli świeci się czerwona 

kontrolka należy naładować urządzenie 

Zielony = Naładowana w pełni 

Pomarańczowy = Średnio naładowana 

Czerwony = Trzeba naładować 

Jeśli obroża będzie używana w momencie 

gdy wskaźnik LED jest czerwony, obroża 

wyłączy sie automatycznie. 

 

 

Pokrywa wejścia na ładowarkę 

akumulatora w nadajniku 
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 Pokrywa wejścia na ładowarkę w 

nadajniku znajduje się na tylnej stronie 

urządzenia. Wykonana z gumy. Aby 

naładować baterię włóź jeden koniec 

ładowarki do wejścia. 

 Po naładowaniu zamknij gumową 

pokrywą wejście, aby nie dostała się tam 

woda. 

 

FUNKCJE PRZYCISKÓW 

Dogtra 3500NCP Super-X Series (dla 1 psa) 

 

Nadajnik Dogtra 3500NCP Super-X (dla 1 

psa) ma 4 przyciski (jeden z przodu, dwa 

po lewej stronie i jeden po prawej stronie) 

 

 

Przycisk "Chwilowy" (Nick) 

 Ten przycisk znajduje się na po 

lewej stronie na górze. Oznaczony literą 

„N“. Po naciśnięci przycisku Nick, obroża 

wyśle jeden krótki impuls elektronicznej 

stymulacji 

Przycisk "Ciągły" (Constant) 

 Ten przycisk umieszczony został po 

lewej stronie na dole. Po naciśnieciu, 

wysyłana jest stymulacja tak długa jak 

długo przyciskasz przycisk. 

Z ograniczeniem po 12 sekundach. Po 12 

sekundach żadna stymulacja nie jest już 

wysyłana do ponownego zwolnienia i 

naciśnięcia przycisku. 

Przycisk"Wibracja" (Pager) 

 Umieszczono z przodu urządzenia. 

Jego naciśnięcie wyśle wibracje (bez 

impulsu, z ograniczeniem do 12 sekund. 

Przycisk ON/OFF 

 Przycisk na prawej stronie 

nadajnika, ON/OFF, aktywuje jedynie 

nadajnik i ekran LCD. 

 Aby włączyć naciśnij  przycisk 

ON/OFF do momentu zaświecenia się 

ekranu LCD. 

 Aby wyłączyć przytrzymaj przycisk 

ON/OFF. Do momentu, w którym na 

ekranie LCD nie pokaże się "OFF", 

następnie puść przycisk 

 

 

Dogtra 3502NCP Super-X Series (dla 2 

psów) 

 

 Dogtra 3502NCP Super-X Series ma 

5 przycisków i przełącznik. 

 Dwa z przodu, dwa po lewej stronie 

i jedno po prawej stronie. 
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"Chwilowy" (Nick) i  "Ciągły" (Constant) 

przełącznik 

 Przełącznik znajduje sie z przodu 

urządzenia. Jedna pozycja odpowiedzialna 

jest za impuls Chwilowy, drugie położenie 

za Ciągły. Dopasowane kolorystycznie 

przyciski (Pomarańczowy do 

pomarańczowej obroży, szary do czarnego 

obroży) zapewniają pożądaną stymulację 

w zalezności od pozycji przełącznika. 

 Naciskając pomarańczowy lub szary 

przycisk podczas ustawienia impulsu w 

pozycji Chwilowy, obroża wyśle jeden 

szybki impuls stymulacji. 

 Naciskając pomarańczowy lub szary 

przycisk podczas ustawienia impulsu w 

pozycji Ciągły obroża wyśle jeden impuls 

tak długi jak długo trzymany jest przycisk. 

Z ograniczeniem do 12 sekund. 

. Przycisk"Wibracja" (Pager) 

 Umieszczono z przodu urządzenia. 

Jego naciśnięcie wyśle wibracje (bez 

impulsu), z ograniczeniem do 12 sekund. 

Pomarańczowy przycisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS OBROŻY 

 

 

OPIS ELEMETÓW OBROŻY 
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On/Off punkt magnetyczny (Red Dot 

"Czerwona kropka") 

  

 Aby właczyć obroże/odbiornik 

przyłóż Red Dot magnetyczne punkty obu 

urządzeń (nadajnika i odbiornika) do 

siebie. Trzymaj zbliżone do siebie do 

momentu zaświecenia się kontrolki LED na 

obroży. 

 Aby wyłączyć powtórz czynność. 

Czerwony kolor kontrolki LED oznacza, że 

obroża jest wyłączona. 

 

 

LED kontrolka 

 Znajduje się na przedniej stronie 

obroży/odbiornika. Kontrolka miga 



10 
 

regularnie co 4 sekundy po włączeniu 

obroży. Kolor LED oznacza stan baterii 

 Zielony = Naładowana w pełni 

Pomarańczowy = Średnio naładowana 

Czerwony = Trzeba naładować 

 W momencie gdy na nadajniku 

naciśniesz impuls Ciągły, kontrolka LED 

będzie świecić przez czas naciskania 

przycisku ( na zielono, pomarańczowo, 

czerwono w zależności od stanu baterii). 

Jeśli wysyłasz impuls chwilowy, kontrolka 

zapali sie tylko na ułamek sekundy. 

 

 

Gumowa pokrywa wejścia na ładowarkę 

w obroży. 

 Ta część znajduje się po 

wewnętrzenj stronie odbiornika 

 

Wewnętrzna antena 

 Wszystkie obroże Dogtra mają 

wbudowaną antenę wewnątrz 

obroży/odbiornika. 

 

 

OPIS ELEMENTÓW ŁADOWARKI 

Ładowarka 

 

 Ładowarka umożliwia równoczesne 

ładowanie obroży i nadajnika 

 W wersji dla 2 psów, należy 

połączyć dodatkowe kable (jak na 

załączonym schemacie). Umożliwi to 

jednoczesne ładowanie dwóch 

odbiorników i nadajnika. 

Uwaga: Wszystkie obroże Dogtra zasilane 

są litowo-polimerowymi akumulatorami. 

 

 

 

TESTOWANIE OBROŻY 

Jak przetestować obrożę Dogtra 3500NCP 

Super-X Series  
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1. Włącz odbiornik/obrożę i umieść 

na elektrodach lampkę testową tak 

jak pokazane to zostało na obrazku 

powyżej. 

2. Lampka testowa zaświeci się na 

chwilę w momencie gdy naciśniesz 

„krótki” impuls na nadajniku. 

Lampka będzię świeciła się przez 

cały czas naciskania przycisku 

impulsu „ciągłego” z 

ograniczeniem do 12 sekund. 

3. W momencie gdy poziom impulsu 

jest większy, lampka będzie świecić 

mocniej. 

4 . Po naciśnięciu przycisku wibracji, 

obroża powinna wibrować przez 12 

sekund 

UWAGA: Światło na lampce kontrolne 

może być niewidoczne jeśli poziom 

impulsu podczas testowania wynosi 10 lub 

mniej 

 

 

 

ZAKŁADANIE OBROŻY 

Jak założyć obroże 

 

 Obroża powinna być tak 

dopasowana aby elektrody znajdujące się 

na niej były w bezpośrednim kontakcie ze 

skórą psa. Jeśli założysz ją prawidłowo, 

Twoje dwa palce powinny wejść pomiędzy 

pasek obroży a skórę psa. Prawidłowo 

założona obroża nie powinna 

przemieszczać się na szyi psa. Najlepsza 

pozycja dla odbiornika jest na stronie 

gdzie znajduje się tchawica psa (centralnie 

pod pyskiem). 

Za luźno założona obroża nie będzie działa 

prawidłowo! 

UWAGA! 

 Pies nie powinien nosić obroży 

dłużej niż 8 godzin dziennie. 

Pozostawienie elektrod w jednym miejscu 

przez dłuższy okres czasu może 

spowodować podrażnienie skóry. Jeżeli 

Twój pies musí nosić obrożę dłużej, 

zmieniaj co jakiś czas położenie 

odbiornika. 

Wybór intensywności. 

 Na nadajniku urządzenia znajdziesz 

pokrętło służące do regulacji poziomu 

impulsu. Pokrętło jest odpowiedzialne za 

ustawienie poziomu impulsu, poziom 0 

jest poziomem najniższym, poziom 127 

najwyższym. Odpowiedni poziom impulsu 

zależy od charakteru i wrażliwości Twojego 

psa. Zawsze zaczynaj na najniższym 

poziomie i kontynuuj zwiększając poziom. 

Odpowiedni poziom rozpoznasz po 

łagodnej reakcji psa, np. podniesienie 

uszu. Poziom stymulacji może być różny w 

różnych sytuacjach treningowych. Mocno 

zdekoncentrowane psy mogą wymagać 

wyższego poziomu stymulacji. 

Wskazówka: Poziom stymulacji może być 

zmieniany w dowolnej chwili podczas 

trwania treningu. 
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ŁADOWANIE BATERII 

 

Dogtra 3500NCP Super-X Series zasilana 

jest litowo-polimerowymi bateriami. 

1. Naładuj urządzenie przed 

pierwszym użyciem. 

2. Nie ładuj baterii w pobliżu 

miejsc wrażliwych na ciepło. 

3. Naładuj baterię do końca jeśli 

nie będziesz używać urządzenia 

przez okres 3 miesięcy lub 

dłuższy. 

Naładuj urządzenie jeśli: 

1. Kontrolka na obroży świeci na 

kolor czerwony. 

2. Jeśli wskaźnik na ekranie LCD 

wyświetla tylko 1 kreskę. 

3. Jeżeli kontrolka na nadajnik lub 

odbiorniku nie świeci się. Jest w 

momencie wsciśnięcia impulsu 

krótkiego, natomiast nie świeci 

podczas wysyłania impulsu 

ciągłego. 

Ładowanie: 

Wskazówka: Przed pierwszym 

użyciem ładuj obroże przez 2 

godziny. 

 

ZASIĘG 

 Obroża Dogtra 3500NCP Super-X 

Series ma zasięg 1600 metrów. W 

zależności od sposobu trzymania 

nadajnika, zasięg może się zmieniać. 

 Trzymaj nadajnik wysoko, z dala od 

głowy aby osiągnąć największy zasięg. Aby 

urządzenie wysyłało sygnał w 

maksymalnym zasięgu musi być 

odpowiednio naładowane.  

 

UTRZYMANIE_ 

Użytkowanie 

 Upewnij się, że gumowa pokrywa 

baterii jest zalożona podczas użytkowania 

obroży. Po każdym treningu dokładnie 

sprawdź urządzenie czy nie brakuje żadnej 

części lub nie jest uszkodzona. Przy 

uszkodzeniach może dojść do utraty 

wodoszczelności. Po skontrolowaniu 

urządzenia wyczyść je usuwając wszystkie 

zabrudzenia. 

 

Utrzymanie podczas długiego okresu nie 

użytkowania 

 Obroża powinna być w pełni 

naładowana przed odłożeniem jej na 

dłuższy czas. Jeśli nie używasz obroży, 

powinna być przynajmniej raz w miesiący 

naładowana do pełna. Przechowuj w 

temperaturze pokojowej. Nie przechowuj 
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urządzenia w bardzo niskich lub wysokich 

temperaturach. 

   

 

 

 

GWARANCJA INFORMACJA O NAPRAWACH 
 

Gwarancja na ten produkt obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu. 

 

Gwarancja nie obowiązuje: 

 

Dogtra nie pokrywa kosztów napraw lub wymian spowodowanych nieprawidłowym używaniem 

(przez właściciela lub psa), niepoprawnym utrzymaniem lub zgubienia urządzeń. Usunięcie numerów 

seryjnych z dowolnego produktu Dogtra prowadzi do zakończenia gwarancji. Dogtra zastrzega prawo 

do pozostawienia sobie części i akcesoriów, które podczas naprawy zostały wymienione. 

 

Adres do wysyłania zwrotów i reklamacji: 

Reedog s.r.o. (Obroza-elektryczna.pl) 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki 28 

59-921 Sieniawka 

 

Diagramy i szablony mogą się nieznacznie różnić od prawdziwych urządzeń w zależności od typu 

produktu. 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 

Firma: Dogtra-EUROPE 

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością , że poniższy produkt: DOGTRA 3500 

jest zgodny ze wszystkimi postanowieniami dyrektyw europejskich 2004/108 / CE 

i zgodnie z poniższymi standardami: 

EN 61000-6-3: 2007, EN 61000-6-1: 2007 

 

Dogtra -Evropa 

Immeuble "LeVauban" 

Parcd'activités de la Verrière 

4 rue de Panicale 

78320 La Verrière 

FRANCE 

 


