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Główne funkcje: 
 
❶ Zasięg do 800m. 
❷ Odbiornik jest wyposażony w migające światło LED ułatwiające trening i 
 lokalizację twojego psa. 
❸ Latarka przeznaczona jest do oświetlenia nocnego. 
❹ Różne tryby szkolenia psów, które są regulowane, a użytkownicy mogą wybierać 
  poziom szkolenia odpowiedni dla psów w zależności od ich różnej wielkości 
  i wrażliwości 
❺ Na jednym nadajniku można szkolić do 3 psów 
  (dodatkowy odbiornik należy zakupić osobno) 
 

Opis odbiornika 

 

 

 

 

 



OPIS PILOTA 

 

UŻYTKOWANIE 

1. Ładowanie 

 

Obroża wymaga ładowania kiedy światło na obroży miga na czerwono 5 razy co 12 sekund 

 

 
Pilot wymaga ładowania kiedy kontrolka na pilocie miga 5 razy co 2 sekundy, w tym samym 

czasie na ekranie pilota widzisz ikonkę baterii tylko z jedną kreską wewnątrz. 

 

Kolor czerwony 



2. Do ładowania potrzebny jest: 

• Kabel Micro USB 

• Napięcie wyjściowe DC5V 

• Przed pierwszym użyciem naładuj obrożę (ładowanie trwa do 2 godzin, nie 

przekraczaj czasu ładowania) 

• Nie ładuj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych 

 

Podczas ładowania obroży kontrolka świeci na kolor czerwony, po naładowaniu miga na kolor zielony 

 

Podczas ładowania kontrolka świetlna miga na czerwono. W tym czasie ikonka baterii na ekranie 
uzupełnia się. Po pełnym naładowaniu będzie się świecić zielona kontrolka. 
 
Wskazówki dotyczące akumulatora: 

• Niedoładowanie lub przeładowanie akumulatorów może również spowodować ich 
przedwczesne uszkodzenie. 

• Podczas długotrwałego przechowywania lub okresów nieużywania dłuższych niż 3 miesiące, 
akumulatory powinny być ładowane do pełna co 3 miesiące. 

 

 

3. Włączanie  

• Aby włączyć odbiornik przytrzymaj przycisk power przez 3 sekundy. Dwie niebieskie 

kontrolki zapalą się na 3 sekundy a obroża zawibruje. 

• Zielona kontrolka miga raz na 10 sekund w momencie kiedy obroża jest włączona 

• Aby wyłączyć naciśnij power przez 3 sekundy. Dwie kontrolki migną 3 razy i obroża 

zawibruje. 

 

4. Parowanie 

• Naciśnij dowolny przycisk aby włączyć pilot 

• Wybierz na pilocie kanał CH1, CH2 lub CH3 naciskając przycisk CH na pilocie 

• Wybierz poziom naciskając przyciski + i – upewnij się, że poziom jest powyżej 00 

• Włącz obrożę, następnie naciśnij przycisk power na obroży 3 razy z rzędu, kontrolka 

na obroży będzie migać na czerwono, w tej chwili obroża jest w trybie łączenia 



• Naciśnij dowolny z przycisków korekty (dźwięk, wibracja lub impuls) na pilocie aby 

dokończyć parowanie. Jeśli parowanie udało się LED kontrolka na obroży zapali się na 

niebiesko i wyśle podwójny sygnał dźwiękowy 

• Jeśli masz dodatkowe obroże wybierz inny kanał i powtórz powyższe kroki 

 

 

Zmiana kanałów (obsługiwanych psów, w przypadku zakupienia dodatkowych obroży) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wysyłanie impulsów 

 

 

Wysyłanie wibracji 

 

Wysyłanie dźwięku 



 

 

 

Wysyłanie światła na obroży 

 

W trybie pierwszym naciśnięcie przycisku światła powoduje miganie na zielono światła na obroży 

przez maksymalnie 10 minut. Ponownie naciśnięcie wyłączy wysyłanie światła. 

 

W trybie drugim naciśnięcie przycisku światła powoduje miganie na niebiesko i czerwono na obroży 

przez maksymalnie 10 minut. Ponownie naciśnięcie wyłączy wysyłanie światła. 

 

W trybie trzecim naciśnięcie przycisku światła powoduje miganie na fioletowo światła na obroży 

przez maksymalnie 10 minut. Ponownie naciśnięcie wyłączy wysyłanie światła. 

Zwiększanie 

Zmniejszanie 

3 różne 

dźwięki 

Dźwięk możesz wysyłać 

maksymalnie przez 15 

sekund 

Zielony 

Niebieski

 

Czerwony 

Fioletowy 



 

Wskazówki dotyczące pilota: 
Aby aktywować pilot wciśnij dowolny przycisk. 
Podświetlenie jest aktywne przez 20 sekund po naciśnięciu przycisku. Następnie podświetlenie znika, 
ale funkcje są stale pokazane na ekranie pilota. Tryb oszczędzania baterii 
Po minucie pilot przechodzi w tryb uśpienia i nie są widoczne żadne funkcje na ekranie pilota. 
 
 

 


