
 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania 



 

Dziękujemy za wybór marki PeiSafe®. Ty i Twój zwierzak zasługujecie na towarzystwo, które obejmuje niezapomniane 

chwile i wspólne zrozumienie. Nasze produkty i narzędzia wspierają relacje pomiędzy zwierzętami i ich właścicielami. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów, szkolenia zwierząt lub chcesz pobrać kompletną 

instrukcję obsługi produktu, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.petsafe.net lub skontaktuj się z 

naszym Centrum Obsługi Klienta. 

Aplikacja SMART DOG™ Trainer App wymaga telefonu kompatybilnego z Bluetooth® 4.0 z jednym z 

następujących systemów operacyjnych: 

♦ iOS 8 lub nowszy 

• Android™ 5 lub nowszy 



 

Zakładanie obroży treningowej 
Ważne: Właściwe umiejscowienie obroży treningowej jest niezbędne do jej skutecznego działania. Punkt stożkowy 

musi mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa na spodniej stronie jego szy. 

Aby zapewnić prawidłowe dopasowanie, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

1. Upewnij się, że obroża jest wyłączona. 

Zacznij od wygodnej pozycji stojącej (A). 

Umieść obrożę na swoim pupilu tak, aby logo PetSafe® znajdowało się prawą stroną do 

góry, a obroża była bezpośrednio przylegająca do ciała. a obroża znajdowała się 

bezpośrednio pod brodą Twojego psa. Styki muszą się znajdową 

c pod szyją psa.szyi psa, dotykając skóry (B). INFO: Czasami 

niezbędne jest przycięcie sierści w okolicy styków aby zapewnić 

stały, kontakt ze skrótą. Długie styki dołączone są do zestawu 

Sprawdź, czy obroża jest dobrze dopasowana 

wkładając jeden palec między styku a szyję psa 

 (C). Obroża powinna być dobrze dopasowana, ale nie uciskać. 

Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut, a następnie ponownie sprawdź jej dopasowanie. 

Sprawdź ponownie dopasowanie, gdy pies będzie czuł się coraz lepiej z obrożą. 

Obrożę przyciąć w następujący sposób (D): 

A. Mark ihe desired lengih of ihe iraining collar wiih a pen. Allow for growih if your pei 

2. 

4. 

5. 

6. 

 

7. Zdejmij obrożę ze swojego psa, odetnij jej nadmiar i uszczelnij 

krawędź przeciętej obroży, przykładając płomień wzdłuż 

postrzępionej krawędzi. 

Nie należy golić szyi zwierzęcia, gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia podrażnień 

skóry. Obroża treningowa nie powinna być noszona dłużej niż 12 godzin na dobę. Zbyt 

długie noszenie obroży może prowadzić do podrażnień skóry. 



 

Połączenie obroży z aplikacją 
1. Twoja obroża treningowa będzie częściowo naładowana. Przed rozpoczęciem treningu należy ją w pełni 

naładować. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie. Usłyszysz sygnał 

dźwiękowy, a zielona dioda LED zacznie migać. Twoja obroża treningowa jest teraz włączona. 

2. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® w Twoim smartfonie lub tablecie jest włączona. 

3. Pobierz darmową aplikację PetSafe® SMART DOG™Trainer App. 

 

4. Zlokalizuj i otwórz aplikację na swoim smartfonie. Następnie wybierz opcję "Connect to a Collar", a SMART 

DOG™Trainer App zlokalizuje Twoją obrożę. Naciśnij Connect. 

5. Następnie należy nadać PIN (personal identiflcation number). Jest to zabezpieczenie, aby inne urządzenia nie 

mogły połączyć się z Twoją obrożą treningową. INFO: Ten sam PIN może być używany na wielu telefonach w tym 

samym gospodarstwie domowym. Nie mogą być one jednak używane jednocześnie. SMART DOG™ Trainer 

może działać tylko z jednym połączeniem Bluetooth®. 

6. woja obroża treningowa SMART DOG™ i aplikacja są teraz gotowe do użycia. Aby mieć łatwy dostęp do aplikacji, 

umieść ją na ekranie głównym swojego smartfona. 

Aby wyłączyć obrożę treningową  

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aż obroża treningowa wyda wysoki sygnał dźwiękowy, a 

następnie zwolnij go. Czerwona dioda LED będzie się świecić podczas naciskania przycisku i zgaśnie, gdy obroża 

treningowa się wyłączy. 

Wskazówka: Gdy nie używasz obroży, powinieneś ją wyłączyć. Dzięki temu wydłużysz żywotność baterii 

obroży treningowej. 



 

 

Przycisk dźwięku: Wysyła dźwięk bez możliwości jego regulacji. 

Przycisk wibracji: Wysyła wibrację na 1 poziomie bez możliwości regulacji. 

Przycisk impulsu: Wysła impuls na poziomie od 1 do 15, który możesz regulować za pomocą:  

Wybór poziomu.  

Ikona pilota: Przyciski treningowe są wyświetlane i gotowe do użycia. Ta ikona wskazuje również, że aplikacja jest 

podłączona do obroży treningowej 

Ikona ustawień: Umożliwia zmianę ustawień, w tym orientacji przycisków i głównej metody stymulacji. 

Ikona pomocy: Zawiera szczegółowe instrukcje obsługi aplikacji SMART DOG™Trainer App, wskazówki dotyczące 

szkolenia psa oraz linki do kompletnego przewodnika obsługi i filmów instruktażowych. 

Wskaźnik poziomu baterii obroży: Wskazuje stan baterii w obroży. 

INFO: Aby wydłużyć czas pracy na naładowaniu, wyłączaj obrożę gdy nie jest używana. 

Używanie aplikacji 



 

Testowanie obroży treningowej 
Zalecamy, abyś sam doświadczył, jak działa statyczna stymulacja. Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i 

zwiększaj intensywność aż do osiągnięcia swojego osobistego poziomu komfortu. 

1. Umieść jeden palec na obu punktach kontaktowych obroży treningowej. 

2. Hołd Trzymaj swój smartfon w odległości około 0,5 metra od obroży treningowej. Zaczynając od poziomu 1 na 

statycznego, naciskaj przycisk statyczny nieprzerwanie przez 1 do 2 sekund. Na tym poziomie możesz nie czuć 

stymulacji. Info: Ciągła stymulacja będzie transmitowana przez nie więcej niż 10 ciągłych sekund. Aby wysłać ją 

ponownie, należy zwolnić i ponownie nacisnąć przycisk. 

3. Zwiększaj poziom na statycznym regulatorze poziomu aż do momentu, gdy odczucie zacznie być niekomfortowe. 

Oznaczenie pozytywnych zachowań za pomocą dźwięku 
Możesz używać SMART DOG™ Trainer do zaznaczania pozytywnych lub negatywnych zachowań, ale zdecydowanie 

nie ale na pewno nie do obu! Jeżeli zdecydujesz się na oznaczanie dźwiękiem pozytywnych zachowań, nigdy nie 

wprowadzaj psa w błąd, oznaczając dźwiękiem również negatywne zachowania. Jeśli używasz dodatkowo 

niewidzialnego ogrodzenia (inny produkt) PetSafe® , powinieneś używać dźwięku tylko do zaznaczania negatywnych 

zachowań, ponieważ Twój pies jest przygotowany do kojarzenia dźwięku z bodźcem, jeżeli nie wycofa się z 

wyznaczonej granicy. 

Jeżeli zdecydujesz się na używanie sygnału dźwiękowego do zaznaczania pozytywnych zachowań, poświęć 10-15 

minut dziennie przez 2 lub 3 dni, pomagając psu skojarzyć sygnał dźwiękowy z bodźcem pomagając psu skojarzyć 

sygnał dźwiękowy z nagrodą i pochwałą. Zrób to przed rozpoczęciem szkolenia z wibracjami lub sygnałem statycznym: 

1. Wciśnij przycisk dźwięku przez 2 kolejne sekundy. 

2. Zwolnij przycisk i natychmiast nagródź swojego pupila słowną pochwałą, pieszczotami lub małą nagrodą w postaci 

jedzenia. Poświęć na to od 3 do 5 sekund. 

3. Odczekaj kilka minut i powtórz przytrzymanie przycisku dźwiękowego przez 2 sekundy, a następnie pochwałę. 

4. Zmieniaj nagrody, aby Twój pupil nie spodziewał się określonego typu. Ten etap szkolenia jest zakończony 

gdy Twój pupil w oczywisty sposób spodziewa się nagrody, gdy usłyszy dźwięk. 



  

Znajdź najlepszy poziom stymulacji dla swojego zwierzaka 
Ważne: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i zwiększaj poziom. 

SMART DOG™ Trainer posiada 1 poziom dźwięku, 1 poziom wibracji i 15 poziomów stymulacji statycznej. Dzięki temu 

możesz wybrać poziom stymulacji, który jest najlepszy dla Twojego zwierzęcia. Zalecamy trening z wykorzystaniem 

dźwięków i wibracji lub niższych poziomów statycznej stymulacji w razie potrzeby. W większości przypadków poziomy 

statyczne 1-7 będą wystarczające dla Twoich potrzeb szkoleniowych. Poziomy 8-15 mają kolor czerwony, który 

przypomina o przejściu do wyższych poziomów stymulacjilevels. 

Po założeniu obroży treningowej na pupila, należy znaleźć "poziom reagowania". "Poziom reagowania" to poziom 

stymulacji, który pies zaczyna zauważać. Nie powinien on powodować dyskomfortu u Twojego pupila. Twój pupil NIE 

powinien wokalizować ani panikować podczas stymulacji. Jeśli tak się dzieje, oznacza to, że poziom stymulacji jest zbyt 

wysoki i należy należy powrócić do poprzedniego poziomu. 

Wykonaj poniższe kroki, aby znaleźć poziom rozpoznawania Twojego zwierzęcia: 

1. Wybierz przycisk wibracji i naciśnij go nieprzerwanie przez 1 do 2 sekund. 

2. Jeśli Twój zwierzak nie wykazuje żadnej reakcji, powtórz tę czynność kilka razy, zanim przejdziesz do stymulacji 

statycznej. 

3. Zaczynając od poziomu 1 na regulatorze poziomu statycznego, naciskaj przycisk stymulacji w sposób ciągły przez 

1 do 2 sekund 

4. Jeśli Twój zwierzak nie wykazuje żadnej reakcji, powtórz ten poziom stymulacji kilka razy przed przejściem do 

następnego poziomu 

5. TWOJE ZWIERZĘ NIE POWINNO WYDAWAĆ GŁOSU ANI WPADAĆ W PANIKĘ PODCZAS STYMULACJI. 

JEŚLI TAK SIĘ STANIE, POZIOM STYMULACJI JEST ZBYT WYSOKI I NALEŻY POWRÓCIĆ DO POPRZEDNIEGO 

POZIOMU I POWTÓRZYĆ PROCES. 

6. Przejdź przez kolejne poziomy stymulacji statycznej do momentu, aż Twoje zwierzę będzie reagowało na stymulację 

w sposób niezawodny. 

7. Jeżeli Twój pupil nadal nie reaguje na poziomie 15, sprawdź dopasowanie obroży treningowej. Patrz rozdział 

"Dopasowanie obroży treningowej". 

 Możesz również przetestować ją na swojej ręce, aby upewnić się, że obroża działa. 


