
 

Szybki start 

Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania 

Obroża sprayowa 510 



 Opis 

 

Pilot 

A. Wskaźnik trybu 

B. Stan baterii 

C. Poziom sprayu w górę 

D. Poziom sprayu w dół 

E. Przycisk włącz/wyłącz 

F. Wskaźnik wyboru psa 

G. Przełącznik wyboru psa 

H. Wskaźnik poziomu sprayu 

L: Niski H: Wysoki 0: Brak sprayu 

I. Przycisk dźwięku 

J. Przycisk wibracji 

K. Spray Button 

L. Charging Port 

 

 

Odbiornik 

O. Zawór do napełniania 

P. Przycisk włącz/wyłącz 

Q. Zawór sprayu 

R. Dioda LED 

S. Charging Port 



 

1. Ładowanie pilota i odbiornika. 

2. Przygotowanie pilota i włączanie. 

3. Przygotowanie odbiornika i włączanie. 

4. Test działania, sprawdź działanie przycisków przed założeniem na psa. 

5. Parowanie pilota z  odbiornikiem gdy rozłączą się lub chcesz sparować z 

drugą obrożą. 

Zanim zaczniesz używać obroży, skonfiguruj produkt 

zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

Konfiguracja produktu 

Ładowanie pilota i odbiornika 

1. Podłącz i naładuj odbiornik i pilot do pełna 

Pierwsze ładowanie trwa do 4 godzin. 

Kolejne ładowania to 2-3 godziny. 

2. Po pełnym naładowaniu czerwona dioda LED na obroży odbiornika stanie się 

zielona. Wskaźnik baterii na pilocie przestanie się cyklicznie migać i będzie 

pełny 

3. Załóż z powrotem pokrywę na wejście do ładowania odbiornika. 

Wskazówka: 1. Nadmierne ładowanie zmniejsza żywotność baterii. Ładuj tylko gdy 

stan baterii jest niski 

2. Jeśli nie używasz obroży wyłączaj ją aby wydłużyć żywotność baterii 

Info: 
Używaj tylko :DC 5V 500-800mAUSB do ładowania produktu 
Nie używaj ładowarki nie zgodnej z zaleceniami. 

Przygotuj pilot 
Włączanie i wyłączanie pilota 

1. Długo naciśnij przycisk ON/OFF aby włączyć pilot. 

2. Wyświetlacz LCD zaświeci się i pokaże informacje o aktualnym kanale, stanie 

baterii i poziomie naładowania. Jeśli nie, proszę naładować pilota. 

3. Długo naciśnij przycisk ON/OFF aby wyłączyć pilot. 



 Przygotuj odbiornik 

Zakładanie odbiornika 

Odnosząc się do poniższego obrazka, załóż obrożę na szyję psa i utrzymuj 

zawór natryskowy w jednej linii z pyskiem psa. 

 

 

INFO 

Aby wydłużyć czas działania baterii, należy wyłączyć obrożę, gdy nie jest 

używana. 

Włączanie odbiornika 

• Naciśnij przycisk zielona dioda LED zapali się. 

• W normalnym trybie, zielona dioda LED będzie migać co 4 sekundy, 

wskazując, że odbiornik jest włączony i gotowy do odbioru sygnału z 

pilota. 

Wyłączanie odbiornika 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  aż do zgaśnięcia czerwonej diody LED 

(trwa to około 3 sekund). 

Napełnij zbiornik odbiornika sprayem Citronella  

Proszę upewnić się, że odbiornik jest wyłączony i położyć odbiornik pod spodem. 

Ze sprayem Citronella skierowanym w dół, ustawić go w linii z zaworem do 

napełniania i mocno nacisnąć przez około 15 sekund, aby napełnić odbiornik eon 

firm thatthe receiver is turned off and put the receiver underneath.With the 

Citronella Refill tankfaclng down, align Itwith the recelver's inflation valve and 

press firmly for about 15 seconds to 

 

 



 Testowania działania 

1. Naciśnij przycisk i na pilocie aby sprawdzić czy dźwięk i wibracja 

działają poprawnie. 

2. Naciśnij przycisk na pilocie aby sprawdzić czy działa spray. 

. Możesz nacisnąć przycisk i aby dostosować intensywność sprayu. 

Literka “H” oznacza większy spray, literka “L” oznacza mniejszy spray, “0" 

oznacza brak sprayu. 

Uwaga: 
Nie kieruj sprayu w swoją twarz. 

Dźwięk: odbiornik wysyła dźwięk na jednym poziomie 

Wibracje: odbiornik wysyła wibracje na jednym poziomie 

Spray: odbiornik wysyła dwa poziomy sprayu. 

Przełącznik do kontroli psa nr 1 i psa nr 2 

Długo naciśnij aby włączyć i wyłączyć 

Zwiększenie poziomu sprayu 

Zmniejszenie poziomu sprayu 

Parowanie odbiornika z obrożą 

1. Użyj przełacznik aby wybrać psa nr 1 . 

2. Gdy pilot jest włączony, a odbiornik wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk 

ON/OFF na obroży odbiornika przez 4-5 sekund. 

3. Czerwono-zielona dioda LED odbiornika zacznie migać przez około 10 

sekund, sygnalizując, że odbiornik jest gotowy do pracy. 

4. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk dźwięku i przycisk wibracji na 

pilocie przez 2-3 sekundy, zielona dioda na obroży odbiornika zaświeci się na 5 

sekund, sygnalizując pomyślne wykonanie połączenia. 

 



  Parowanie drugiej obroży z pilotem 

Użyj przełącznika aby wybrać psa nr 2. Powtórz kroki  2-4. 

Dopasowanie obroży 

Obrożę należy założyć w taki sposób, aby odbiornik dobrze przylegał do skóry 

psa. Po prawidłowym założeniu obroży powinieneś móc włożyć palec pomiędzy 

obrożę a szyję. 

Za luźno: Obroża z odbiornikiem porusza 

się wokół szyi psa, wpływa na pozycję i 

działanie sprayu. 

Za ciasno: 
Może utrudniać oddychanie psu. 

 

Urządzenie musi być ładowane w każdej z poniższych sytuacji 

1. Dioda na obroży odbiornika świeci się na czerwono co 4 sekundy lub szybko 

miga. 

2. Wskaźnik 3 kresek na zdalnym pilocie LCD pokazuje tylko 1 kreskę. 

3. Dioda na pilocie lub obroży odbiornika nie zapala się. 

4. Wskaźnik na pilocie lub odbiorniku zapala się na chwilę po naciśnięciu jednego 

z przycisków trybu. 


