
 

PET853 Obroża przeciw szczekaniu instrukcja obsługi 

Wstęp: 

Obroża antyszczekowa PET853 powstrzymuje szczekanie za pomocą stopniowo narastających 
dźwięków i wstrząsów, które są kontrolowane przez mikroprocesor odróżniający szczekanie psa od 
innych. 

Zasada działania: 

Przy pierwszym szczeknięciu obroża antyszczekowa PET853 wydaje krótki dźwięk ostrzegawczy. Jeśli 
w ciągu trzydziestu sekund nastąpi drugie szczeknięcie, rozlega się bardziej intensywny dźwięk. Od 
trzeciego szczeknięcia, rozlega się bardziej intensywny dźwięk. 

Ten schemat jest powtarzany przez 7 poziomów korekty. Pierwsze dwa poziomy są tylko z 
progresywnym dźwiękiem ostrzegawczym. Jeśli pies nadal szczeka przez pozostałe pięć poziomów, 
bardziej intensywne dźwięki i impuls są wysyłane po każdym szczeknięciu, do momenty aż pies 
przestanie szczekać lub do 30 sekund a następnie obroża automatycznie resetuje się do pierwszej 
korekty tylko dźwięk. 

Użycie dźwięków ostrzegawczych a następnie progresywnie rosnących impulsów wraz z dźwiękiem 
pozwala psu szybko ograniczyć szczekanie. 

Gdy pies zapomni i zaszczeka ponownie, ostrzegawczy sygnał dźwiękowy przypomni o tym Twojemu 
pupilowi bez natychmiastowego zastosowania impulsu. Na każdym etapie Twój pies ma możliwość 
wyboru, czy warto kontynuować szczekanie aby ponownie poczuć nieprzyjemny impuls. Odkryliśmy, 
że ta technika stopniowego zwiększania natężenia dźwięku i impulsu jest zrozumiała i SKUTECZNA w 
odniesieniu do psa i przełamywania uciążliwego szczekania. 

PET853 ma możliwość dostosowania czułości detekcji szczekania do szczekania twojego psa. 

Jak działa: 

Nasz PET853 jest prawie całkowicie automatyczny. Wystarczy zainstalować baterię alkaliczną 6 V, 
dopasować pasek do wielkości szyi psa i PET853 automatycznie zaczyna wykonywać swoją pracę. 

Istnieją dwa PRZYCISKI używane do regulacji czułości detekcji szczekania, naciskając przycisk „-„ 
zmniejszasz czułość, przycisk „+” zwiększa czułość. Im większa czułość, tym łatwiej obroża się 
uruchomi. 
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Pokrywa baterii 

Instalacja i wymiana baterii: 
Zdejmij pokrywę baterii i upewnij się, że bateria została prawidłowo zainstalowana. 

Zainstaluj nową baterię pomiędzy stykami .Zwróć uwagę, że styk "ze sprężynką" jest dla bieguna 
ujemnego, a drugi styk  dla bieguna dodatniego. 
 
W celu wydłużenia żywotności baterii wyjmuj ją jeśli nie używasz urządzenia. 
 
Ciągły dźwięk wysyłany przez urządzenie oznacza konieczność wymiany baterii. 

Zakładanie obroży na psa. 

Umieść urządzenie na szyi psa i wyreguluj długość obroży za pomocą klamry na pasku. Urządzenie 
powinno ściśle przylegać do szyi psa. 

Upewnij się, że elektrody są w bezpośrednim kontakcie ze skórą psa. Włosy pomiędzy elektrodami a 
skórą znacznie osłabiają efekt impulsu. W razie potrzeby zaleca się przycięcie lub zgolenie sierści psa 
pod szyją, aby zapewnić bezpośredni kontakt. 

Uwagi: 

1. Nie pozwalaj psu na żucie tej obroży. Należy również starać się ograniczyć do minimum drapanie lub 
pazurkowanie obudowy.. 

2. To urządzenie składa się z plastikowych i elektronicznych komponentów, które nie są strawne. 
Skonsultuj się z lokalnym weterynarzem, jeśli Twój pies połknie jakąkolwiek część tego produktu. 

3. Obroża nie jest przeznaczona do stosowania jako obroża, do której możesz przymocować smycz. 
Jeśli używasz smyczy, używaj jej z oddzielną, inną obrożą. 

4. Mimo, że mikroprocesor obroży antyszczekowej został zaprojektowany tak, aby odróżniać 
szczekanie psa od odgłosów otoczenia, urządzenie może być aktywowane przez inne wibracje lub 
dźwięki. 

Niska 


