
 Instrukcja obsługi 
Obroża przeciw szczekaniu 

B800 

 



 Elementy 

1 .Obroża 2. Kabel do ładowania 

3.Lampka testowa 4. Śrubokręt 5. Styki 

6. Silikonowe nakładki na styki 7. Instrukcja obsługi 

 

Inne elementy, które możesz potrzebować 

Nożyczki 

Zapalniczka 

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Obroża B800 jest nowym i 

skutecznym urządzeniem do tresury zwierząt, które koryguje niewłaściwe 

zachowania szczekania, wspomaga trening i chroni Twojego pupila. Dzięki 

temu produktowi możesz cieszyć się swoim pupilem. 

Przed użyciem tego produktu prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi 



 CECHY 

Inteligentny chip 

rozpoznający 

szczekanie psa 

Wbudowany 

akumulator 

Podwójny system 
detekcji szczekania 

Łatwa kontrola za 

pomocą dwóch 

przycisków 

IP68 
wodoodporność 

Unikalny wygaszacz 

ekranu 

Dokładne 

wykrywanie 

fałszywego 

szczekania 

Inteligentny ekran 

dotykowy 



 OPIS 

Silikonowe 

nakładki na 

styki 

Ekran trybu 

W: zapis korekt 

Liczba wysłanych 

korekt 

L: poziom korekty 

Poziom korekty 

Przycisk 

włącz/wyłącz 

Zielona ikona oznacza tryb 

pracy w pętli a zółty kolor 

Mikrofon 

Port ładowania 

Styki 

Tryb dźwięku 

Tryb wibracji 

Tryb impulsu 

Przycisk trybu 

Ikony tryb stały 



 INSTRUKCJE  UŻYTKOWANIA 

Włączanie i wyłączanie 

Włączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off, aby włączyć urządzenie. 

Następnie na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy i wejdź do ekranu 

głównego (na ekranie może być wyświetlane własne logo). 

Wyłączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off aby wyłączyć urządzenie. 

Następnie urządzenie zostanie wyłączone po sygnale dźwiękowym. 

Tryb gotowości: Urządzenie przechodzi w tryb gotowości, jeśli w ciągu 30 s 

nie zostanie wykonana żadna operacja. 

 

Urządzenie umożliwia korzystanie z dwóch trybów pracy: trybu stałego i trybu 

pętli (ustawienie fabryczne: tryb pętli); 

Dotknij dwukrotnie przycisku On/Off, aby włączyć tryb pętli. W tym czasie na 

zielonym tle wyświetlana jest litera "M"; Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby 

włączyć tryb stały. W tym momencie na żółtym tle wyświetlana jest litera *M'. 

Po zwolnieniu przycisku M. wyświetlany jest odpowiedni numer poziomu 

funkcji stałej.  

Ustawienie poziomu korekty dla dwóch trybów: 



 
Dwa tryby treningu: Dotknij raz przycisku M, aby przełączać się 
między trybami impulsu a wibracjami 

Tryb impulsu: dźwięk oraz wibracji i impuls 

 Tryb wibracji: dźwięk i wibracja 

W: zapis korekt 

(Korekta jest rejestrowana za każdym razem, gdy urządzenie zostanie 

aktywowane. Ostrzeżenie jest rejestrowane maksymalnie 999 razy) 

Dotknij przycisku M trzy razy, aby wyłączyć zapis korekt; 

Liczba ostrzeżeń: numer poziomu funkcji i łączna liczba korekt są wyświetlane 

tą samą czcionką, z tym że liczba korekt jest czerwona 

Info: 

1 . W sumie jest 6 poziomów korekt. W trybie zapętlonym lub stałym 

odpowiedni numer poziomu korekty i ikony migają, gdy urządzenie jest 

aktywowane. Na przykład, w przypadku stymulacji statycznej STEP6, numer 

poziomu funkcji *6', jak również odpowiednie dźwięki ostrzegawcze, wibracje i 

ikony stymulacji statycznej migają przez okres czasu, który jest taki sam jak 

czas pracy urządzenia. 

2. Jeżeli urządzenie zostanie ponownie uruchomione w ciągu 20 s, 

aktywowany zostanie następny poziom funkcji; jeżeli urządzenie zostanie 

ponownie uruchomione po 20 s i w ciągu 1 min, aktywowany zostanie 

poprzedni poziom funkcji, a skumulowany poziom funkcji zostanie osiągnięty 



 Liczba uruchomionych poziomów korekty zostanie zmniejszona o jeden. Jeżeli 

urządzenie zostanie wyzwolone w ciągu 20 s - 60 s, aktywowany zostanie 

poziom funkcji 3. Jeżeli urządzenie zostanie aktywowane po upływie 60 s, 

aktywowany zostanie poziom korekty 1. 

3. Tryb bezpieczeństwa: Jeśli urządzenie zostanie aktywowane 6 razy w trybie 

zapętlonym lub stałym, urządzenie wejdzie w tryb bezpieczeństwa przełączy 

się na poziom 0 i uruchomi się po minucie w przypadku dalszego szczekania 

ŁADOWANIE 

(PROSIMY NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE PRZED UŻYCIEM!) 

Instrukcja ładowania 

A. Wskaźnik naładowania: Ikona mocy baterii jest wyświetlana w czterech 

podziałach; ikona zmieni kolor na czerwony w przypadku tylko jednego 

podziału, a na zielony w przypadku dwóch, trzech lub czterech podziałów. 

Wymagania ładowania 

Podczas ładowania, status ładowania jest wyświetlany, a następnie sygnał 

dźwiękowy, wskazujący na udane połączenie ładowania. 

Kabel ładujący jest interfejsem DC, a napięcie wejściowe wynosi 5V 



  
 

Podczas ładowania, cztery podziały ikony mocy baterii zapalają się stopniowo, wskazując, 

że urządzenie jest w trakcie ładowania. 

DOPASOWANIE OBROZY 

Ważne: Poprawne założenie obroży z odbiornikiem jest gwarancją prawidłowego działania. 

Punkty kontaktowe muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa, od spodu szyi. Postępuj 

zgodnie z poniższymi punktami:  

1. Upewnij się, że obroża jest wyłączona.  

2. Pies nie może siedzieć. (A)  

3. Umieść obrożę w taki sposób aby obroża znajdowała się w miarę wysoko, pod brodą psa. 

Dopasuj punkty kontaktowe w taki sposób aby miały bezpośredni kontakt ze skórą psa. (B) 

Uwaga: Czasami wymagane jest przystrzyżenie sierści w okolicy punktów kontaktowych aby 

zapewnić bezpośredni kontakt ze skórą psa. 

Po pełnym naładowaniu urządzenia, proszę sprawdzić czy działa ono 
prawidłowo. 

Testowanie: 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć obrożę. Następnie umieść lampkę 

testową stymulacji statycznej na punktach kontaktowych i wydaj dźwięk podobny do 

szczekania w kierunku czujnika. W tym samym czasie, przejedź urządzeniem np. po blacie 

stołu . Obroża aktywuje się tylko przez rozpoznanie dźwięku i wibracji. Jeśli urządzenie nie 

aktywowało się, proszę spróbować kilka razy, aby prawidłowo symulować szczekanie psa. 


