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Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania obroży 



 Dziękujemy za zakup! 

Obroża do tresury psów została zaprojektowana tak, aby psy mogły żyć 

bezpiecznie, szczęśliwie i harmonijnie dogadywać się z ludźmi. 

UWAGA Nie używaj wobec agresywnych psów 

Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć 

swojego właściciela i innych osób. Jeśli nie jesteś pewien, czy ten produkt 

jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z weterynarzem lub 

certyfikowanym trenerem. 

UWAGA Bezpieczeństwo podczas szkolenia na smyczy 

Niezwykle ważne jest, abyś Ty i Twój pies zachowali bezpieczeństwo 

podczas szkolenia na smyczy. Twój pies powinien być na mocnej smyczy, 

na tyle długiej, aby mógł próbować gonić obiekt, ale na tyle krótkiej, aby nie 

dotarł do drogi lub innego niebezpiecznego miejsca. Ty również musisz być 

wystarczająco silny fizycznie, aby powstrzymać psa, kiedy będzie próbował 

gonić obiekt. 

UWAGA Ryzyko podrażnienia skóry. 

Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku i 

przestrzeganie ich. Właściwe dopasowanie obroży jest bardzo ważne. 

Obroża noszona zbyt długo lub zbyt ciasno na szyi zwierzęcia może 

powodować uszkodzenia skóry, od zaczerwienienia po odleżyny. Stan ten 

jest powszechnie znany jako odleżyny. 

• Unikaj pozostawiania obroży na szyi psa dłużej niż 12 godzin dziennie. 

• Jeśli to możliwe, zakładaj obrożę na szyję psa co 1-2 godziny. 

• Nigdy nie podłączaj smyczy do obroży elektronicznej, gdyż spowoduje to 

nadmierny nacisk na styki. 

• W przypadku pojawienia się wysypki lub owrzodzenia, należy zaprzestać 

używania obroży do czasu zagojenia się skóry. 

• Używaj tylko w stosunku do zdrowych psów 

• To nie jest zabawka dla dzieci 



 

 

M. Dioda LED 

N .Włączanie/wyłączanie 

O. Styki (2) 

P. Port ładowania (z osłoną) 

Pilot 

A. Dźwięk 

B. Poziom impulsu + 

C. Poziom impulsu  - 

D. Wibracja 

E. Włączanie/wyłączanie 

F. Impuls 

G. Wskaźnik trybu 

H. Wskaźnik stanu baterii 

I. Zmiana psa 1 lub 2 

J. Port ładowania 

K. Wskaźnik obsługiwanego psa 

L. Wskaźnik poziomu impulsu 

Odbiornik 

 



 
Konfiguracja produktu  

Przed rozpoczęciem użytkowania obroży do tresury psa, należy 

skonfigurować produkt w następujący sposób: 

1. Naładuj pilot i odbiornika. 

2. Przygotuj pilota i włącz go. 

3. Przygotuj obrożę z odbiornikiem i włącz ją. 

4. Test działania, przetestuj działanie przycisków przed założeniem 

obroży na psa. 

5. Jak używać lampy testowej, przetestuj działanie impulsu lub użyj jej 

jako śrubokręta. 

6.  Parowanie pilota  z odbiornikiem, sparuj je, gdy produkt straci 

połączenie lub sparuj drugą obrożę w przypadku dokupienia wersji dla 

dwóch psów. 

Ładowanie pilota i odbiornika 

1. Włóż i w pełni naładuj pilot i odbiornik. 

2. Pierwsze ładowanie musi trwać 4 godziny. 

3. Kolejne ładowanie trwa już tylko 2-3 godziny. 

4. Po pełnym naładowaniu czerwona dioda na odbiorniku stanie się zielona. 

5. Wskaźnik naładowania baterii na pilocie przestanie się świecić i zacznie 

świecić na pełno 

6. Po całkowitym naładowaniu obroży z odbiornikiem należy założyć 

gumową osłonę. 

Wskazówki: 

1. Nadmierne ładowanie skraca żywotność baterii. Ładuj je tylko wtedy, 

gdy baterie są rozładowane. 

2. Kiedy nie używasz obroży, wyłącz ją, aby wydłużyć żywotność 
baterii. 



 

Uwaga: 
Parametry ładowarki Wyjście: DC 5V 500-800mA.Nie używaj 

ładowarki, która nie spełnia specyfikacji, aby naładować produkt. 

Przygotuj pilot 

Włączanie pilota 

1. Naciśnij długo przycisk ON/OFF, aby włączyć pilota. 

2. Na wyświetlaczu LCD pojawi się informacja o aktualnym kanale, stanie 

baterii i poziomie naładowania. Jeśli nie, należy wyłączyć pilota. 

3. Naciśnij długo przycisk ON/OFF, aby wyłączyć pilota. 

Włączanie odbiornika 

• Wciśnij przycisk On/Off i zapali się zielona dioda LED. 

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

wskazując, że obroża odbiornika jest włączona i gotowa do odbioru 

sygnału z pilota.. 

Wyłączanie odbiornika 

• Naciskaj długo przycisk Wł./Wył aż czerwona dioda LED zgaśnie (trwa 

to około 3 sekund). Zwolnij przycisk włączania/wyłączania.5 



 

Testowanie działania 

Zalecamy, abyś sam doświadczył, jak różne poziomy odczuwane są na 

tobie i zawsze zaczynał od najniższego poziomu, a następnie zwiększał 

poziomy aż do osiągnięcia osobistego poziomu komfortu. 

1. Umieść jeden palec na obu punktach kontaktowych obroży 

treningowej. 

2. Umieść pilota w odległości około 60 cm od obroży treningowej.  

Naciśnij przycisk wibracji w sposób ciągły przez 1 do 2 sekund. 

Powinieneś poczuć ciągłe wibracje.. 

3. Naciśnij aby obniżyć poziom. Zaczynając od poziomu 1 naciśnij 

przycisk impulsu 

4. Zwiększaj poziom aż do momentu, gdy uczucie zacznie być 

niekomfortowe. 

INFO: Ciągła stymulacja będzie trwała nie dłużej niż 10 sekund. Aby 

wysłać ponownie impuls, zwolnij i wciśnij przycisk. 
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Dźwięk: wysyła dźwięk na 1 poziomie 

Wibracja: wysyła wibracje na 1 poziomie 

Impuls: wysyła regulowany impulsu od poziomu 1 do 16 

Przesuń w górę aby kontrolować psa nr 1, w dół dla psa nr 2 

Długie naciśnięcia włącza lub wyłącza pilot 

Zwiększanie poziomu impulsu 

Zmniejszanie poziomu impulsu 

Uwaga: 

Poziom impulsu może być regulowany od 1 do 16 poziomów, proszę 

dostosować go odpowiednio do wrażliwości psa. 

Nie zaleca się zbyt długiego wciskania i trzymania przycisku 

wibracji/impulsu, aby uniknąć złej reakcji psa. 

Jak używać lampki testowej 

Testowania funkcji impulsu 

1. Włącz odbiornik 

2. Trzymaj lampkę testową w kontakcie z oboma stykami. 

 



 
3. Naciśnij przycisk impulsu, lampka powinna się zaświecić. Im wyższy 

poziom impulsu tym jaśniej powinna świecić lampka testowa. 

 

Parowanie pilota z odbiornikiem 

1. Użyj przełącznika aby wybrać psa nr 1 . 

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

przycisk ON/OFF na odbiorniku przez 4-5 sekund.. 

3. Czerwona i zielona dioda LED będą migać przez około 10 sekund, 

wskazując, że urządzenie jest gotowe do parowania. 

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dźwięku i przycisk wibracji w tym samym 

czasie przez 2-3 sekundy, zielona dioda LED na odbiorniku zamiga 5 

razy wskazując na udane sparowanie. 

Parowanie drugiej obroży 

Przełącz przełącznika aby wybrać psa nr 2. 

Następnie powtórz wyżej opisane kroki od 2 do 4. 

Trening psa 

Wybieranie styków i sprężyny kontaktowej 

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy wybrać odpowiednie styki 

zależności od sierści psa. 

Możesz używać styków oddzielnie lub styków i sprężyny w tym samym 

czasie. 



 

Dopasowanie obroży 

 

Proszę dopasować obrożę w taki sposób, aby punkty kontaktowe mocno 

przylegały do skóry psa. Po prawidłowym dopasowaniu, powinieneś być w 

stanie włożyć palec pomiędzy odbiornik a szyję psa. 

Za luźne: Odbiornik porusza się na szyi psa, styki mogą powodować 

dyskomfort lub ranić psa. 

Za ciasne: może utrudniać psu oddychanie. 
Uwaga: 1 . nie golić szyi zwierzęcia, gdyż może to 

może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry. 

2. Obroża nie powinna być noszona dłużej niż 12 h   

na dobę, może to powodować podrażnienia. 

Najlepszy poziom impulsu dla twojego psa 
Urządzenie wyposażone jest w przyciski Góra i Dół do kontroli poziomu 

impulsu, gdzie poziom 1 jest najniższym poziomem, a poziom 16 jest 

najwyższy. Poziom impulsu, który jest najodpowiedniejszy zależy od 

temperamentu psa i jego progu wrażliwości na impulsu. Zawsze należy 

zaczynać od najniższego poziomu i zwiększać go.  Odpowiedni poziom 

można znaleźć, kiedy pies reaguje na impuls łagodną reakcją, taką jak 

podniesienie uszu, oblizanie ucha, oblizanie warg, napięcie mięśni szyi itp. 

Wymagany poziom impulsu może się różnić w zależności od sytuacji 

treningowej. Kiedy pies jest bardzo rozproszony, będzie wymaga wyższego 

poziomu impulsu. 
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 Urządzenie musi być naładowane w każdej z poniższych sytuacji 

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

miga. 

2. Wskaźnik 3 pasków na pilocie LCD pokazuje tylko 1 pasek. 

3. Dioda na pilocie lub odbiorniku nie zapala się. 

4. Dioda na pilocie lub odbiorniku zapala się na chwilę po naciśnięciu 

przycisku trybów. 

 

Często zadawane pytania 

Czy wibracja i impuls są 

bezpieczne dla mojego psa 

Podczas gdy wibracja/impuls są 

nieprzyjemne, są one nieszkodliwe dla 

Twojego zwierzęcia. Elektroniczne 

urządzenia treningowe wymagają interakcji 

i treningu ze strony właściciela, aby 

osiągnąć pożądane rezultaty. 
W jakim wieku musi być 

moje zwierzę, aby można 

było używać obroży 

treningowej? 

Twoje zwierzę powinno być w stanie 

rozpoznać podstawowe komendy 

posłuszeństwa, takie jak "Siad" lub 

"Zostań". Zwierzęta powinny mieć co 

najmniej 6 miesięcy przed użyciem obroży 

treningowej.. 
Czy po zakończeniu 

szkolenia i wykonywaniu 

poleceń zwierzę będzie 

musiało nadal nosić obrożę 

treningową? 

Prawdopodobnie nie. Może być konieczne 

przypomnienie szkolenia za pomocą 

obroży treningowej  od czasu do czasu.. 

Czy obroża jest odporna na 

deszcz? 
Można jej używać w słabym deszczu 

Czy osiągnę dokładnie taki 

zasięg jak w opisie 

produktu? 

Zasięg obroży treningowej  będzie się 

różnił w zależności od terenu, pogody, 

roślinności, a także transmisji z innych 

urządzeń radiowych. 



 

Rozwiązywanie problemów 

Mój pies nie 

reaguje na 

naciskanie 

przycisków 

* Upewnij się, że odbiornik został włączony. 

-Jeżeli zasięg zmniejszył się od czasu pierwszego użycia 

obroży treningowej, naładuj urządzenie 

-Teren, pogoda, roślinność, transmisja z innych urządzeń 

radiowych i wiele innych czynników może mieć wpływ na 

zasięg urządzenia. 

-Przetestuj odbiornik. Szczegółowe informacje znajdują 

się w rozdziale "Jak używać lampy testowej". 

-Zwiększ poziom impulsu. Więcej informacji znajduje się 

w rozdziale "Znajdź najlepszy poziom impulsu dla 

Twojego zwierzęcia". 

-Upewnij się, że styki na odbiorniku są w bezpośrednim 

kontakcie ze skórą psa. Więcej informacji znajdziesz w 

rozdziale "Dopasowanie obroży".. 
Odbiornik nie 

włącza się 
• Upewnij się, że odbiornik został naładowany. W 
przypadku pierwszego ładowania, należy ładować go 
przez 4 godziny. Kolejne ładowanie trwa 2-3 godziny. 

Odbiornik nie 

odpowiada na 

naciskanie 

przycisków 

pilota 

• Upewnij się, że odbiornik jest włączony. 

•Jeżeli dioda sygnalizacyjna nie zapala się po naciśnięciu 

jakiegokolwiek przycisku na pilocie, upewnij się, że 

baterie są naładowane. 

*Jeśli dwa pierwsze rozwiązania nie pomogły, należy 

zapoznać się z rozdziałem "Parowanie pilota i odbiornika 

odbiornika".”. 

Jak długo mogę 

wysyłać impuls lub 

wibrację do psa? 

Maksymalny czas, przez jaki możesz naciskać 

przycisk Wibracji/impulsu wynosi 10 sekund. Po 

upływie tego czasu, następuje przerwa w 

działaniu urządzenia i wibracje/impuls nie będą 

przekazywane przez 5 sekund. Po upływie 5 

sekund można ponownie nacisnąć przycisk i 

wysłać korektę. 



                 

 

Osiąganie najlepszego zasięgu 

 
 
    Najlepszy zasięg  Normalny zasięg    Najsłabszy zasięg 
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