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GŁÓWNE FUNKCJE: 

• Zasięg do 600 metrów 

• Wibracje dźwięk impuls 

• 8 poziomów wibracji i dźwięku 

• Wodoszczelna obroża 

• Możliwość rozszerzenia do dwóch psów 

• LED wyświetlacz 

 

 

 

 

 
 

 



OPIS PILOT 

 

Jak włączyć obrożę T700? 

1. Naciśnij dowolny przycisk  aby właczyć pilot.  Włączy się podświetlenie. 

2. Podświetlenie będzie aktywne przez 10 sekund, jeśli nie dojdzie na działania podświetlenie 

zniknie. 

3. Wyświetlacz LCD będzie aktywny przez około 60 minut. Bez działania wyświelacz zgaśnie. 

Jak działa obroża? 

1. Naciśnij krótko  aby wysłać odpowiednią korektę – wibrację, impuls, dźwięk. 

2. Naciśnij i przytrzymaj  aby wysłać dłuższą korektę. Maksymalny czas trwania 

do 10 sekund. Następnie możliwość wysyłania korekty zostanie zablokowana na 5 sekund. 

 

3. Naciśnij przycisk Wibracji a następnie naciskaj przyciski „+” i „-” aby dopasować poziom 

wibracji w zakresie od 1 do 8  

4. Naciśnij przycisk Impulsu a następnie naciskaj przyciski „+” i „-” aby dopasować poziom 

impulsu w zakresie od 1 do 8  

 



Przycisk ½ 

1. Naciśnij  aby zmieniać psa, któremu wysyłasz korektę. Możesz wysyłać korektę także do 

dwóch psów naraz. 

 

OPIS ODBIORNIKA 

 

 

 

 

Jak działa odbiornik T700? 

1. Dotknij delikatnie przycisku obroża zaświeci się i wyśle dźwięk. 

2. Po włączeniu odbiornika, będzie on migał 1 raz na 10 sekund to oznacza, że jest gotowy do 

działania 

3. Jeśli przez minutę nie wyślesz do obroży żadnego sygnału przejdzie w tryb oszczędzenia 

baterii, wybudzisz ją naciskając dowolny przycisk na pilocie. 

4. Aby wyłączyć odbiornik ponownie naciśnij przycisk  

 

ŁADOWANIE: 

1. Naładuj urządzenia przed pierwszym użytkowaniem. 

2. Nie ładuj urządzenia w pobliżu substancji łątwopalnych lub na gorących powierzchniach 

3. Przed dłuższą przerwą w użytkowaniu np. 3 miesiące i więcej naładuj zestaw do pełna. 

4. Jeśli wskaźnik LED na odbiorniku miga szybko na czerwono naładuj odbiornik 

5. Jeśli ikona naładowania pokazuje tylko 1 pasek (maks to trzy paski) naładuj pilot. 



 

 

 

 

 

JAK POPRAWNIE ZAŁOŻYĆ OBROŻĘ 
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 sie, że obroża jest wyłączona. 
2. Pies nie może siedzieć. (A) 
3. Umieść obrożę w taki sposób aby logo PetSafe® było umieszczone w kierunku górnym a 

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. Elementem zestawu są też długie elektrody. 

 
4. Skontroluj odpowiednie dopasowanie obroży, wkładając jeden palec pomiędzy koniec 

elektrody a szyję Twojego psa. (C) Obroża powinna przylegać, ale nie być założona za ciasno. 
5. Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut. Następnie skontroluj czy przylega poprawnie. 
6. Aby skrócić obrożę, oznacz miejsce, które chcesz odciąć (zostaw trochę miejsca jeśli pies 

będzie jeszcze rósł lub na zimową sierść) Zdejmij obrożę z szyi psa, odetnij niepotrzebną 
część. W przypadku nylonowych obroży możesz odciętą końcówkę możesz opalić zapalniczką 
aby materiał nie drażnił psa.  (D) 

 
 
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie gól szyi psa na zero, może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry. Pies 
może nosić obrożę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Obroża noszona zbyt długo może 
powodować podrażnienia.  
 

 

 

WSKAZÓWKI TRENINGOWE 



Trening możesz rozpocząć od 6 miesiąca życia po zakończeniu podstawowego treningu. Obroża nie 
jest przeznaczona dla zwierzaków z problemami układu sercowego lub dla psów mających problemy 
z zachowanie. 
Twoj pies będzie musiał przyzwyczaić się do obroży: pozostaw ją na szyi psa przez kilka dni, zanim 
rozpoczniesz użytkowanie. 
Każdy krok wprowadzaj pomału: 
Aby Twój pies zrozumiał zależność stymulacji od swojego zachowania, możesz jego uwagę 
początkowo zwrócic za pomocą dźwięku lub wibracji a następnie stymulacji 
Nagradzaj psa za pomocą gestów lub głaskania: 
Daj psu chwilę wolnego czasu na początku treningu. Po stymulacji, jak tylko pies zachowa się 
prawidłowo powinien być nagrodzony gestem, komendą głosową lub głaskaniem, w ten sposób lepiej 
zrozumie swoje prawidłowe zachowanie. 
W momencie gdy pies w pełni zrozumie zależność między stymulacją a swoim złym zachowaniem, 
możesz dalej trenować, nadal chwaląc go aby utrwalić jego posłuszeństwo 
 

 

 

ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ STYMULACJI DLA TWOJEGO PSA 

Ważne: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i w razie konieczności zwiększaj go. Nadajnik 
oferuje kilka poziomów stymulacji. 
 
Po założeniu obroży trzeba ustawić odpowiedni poziom stymulacji. 
Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu.Po znalezieniu odpowiedniego poziomu, zachowania psa 
delikatnie zmieni się (np. obróci się lub poruszy uszami itp.) 
 

OSIĄGNIECIE NAJWIĘKSZEGO ZASIĘGU 

 

 



 

Największy zasięg 


