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 INSTRUKCJA OBSŁUGI 

1.Zainstaluj baterię i styki 

 

1. Rozepnij obrożę. 

2 Zdejmij pokrywę baterii, włóż baterię, a 

następnie zamontuj pokrywę baterii. 

3. Zainstaluj panel  

 

2. Zamontuj produkt 

1. Zamontuj produkt na wysokości 

strun głosowych psa. 

2Wyreguluj napięcie obroży 

odpowiednio (w stopniu umożliwiającym 

włożenie jednego palca pomiędzy szyję 

pasek). 

3 Upewnij się, że obroża jest w kontakcie 

ze skórą psa 



 3. Produkt został wstępnie ustawiony na tryb 

automatyczny, dzięki czemu może pracować normalnie 

po włączeniu zasilania po prawidłowym zamocowaniu na 

szyi psa. 
4. Wyreguluj poziom czułości i poziom w trybie stałym  

 

A. Produkt został przed dostawą wstępnie ustawiony na poziom 

czułości "S". domyślnie przed dostawą. Aby dostosować poziom 

czułości, można nacisnąć przycisk M jeden raz”. 

B. Produkt został domyślnie ustawiony na tryb automatyczny. Jeśli 

określony poziom funkcji jest idealny dla Twojego psa, możesz 

aktywować tryb stały.W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk M, 

aż do wykonania żądanego poziomu funkcji. Następnie na ekranie 

pojawi się aktualny stały poziom funkcji. 



 OPIS PRODUKTU 

l.Poziom czułości “S” 
2.Poziom czułości “G” 
3. “F” włączony: tryb stały aktywowany 
4. “F" wyłączony: tryb automatyczny 
5. Oznaczenie poziomu 
6. P: tryb bezpieczeństwa 
7. L: oznaczenie słabej baterii 
8. Przycisk trybu 
9. Przycisk włączania/wyłączania 

 



 ZAWARTOŚĆ 

1. Obroża 

2. Pasek 

3. Instrukcja obsługi 

DZIAŁANIE 
l. Włączanie/wyłączanie 

- Włączanie:Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. 

- Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. 

-Stand-by:Urządzenie przechodzi w tryb gotowości, a ekran zostaje 

wyłączony, jeśli w ciągu 60 s nie zostanie wykonana żadna operacja. 



 2. Funkcje 

* Wybór poziomu czułości: naciśnij przycisk trybu pracy 

M, aby wybrać żądany poziom czułości 
S tryb: (domyślnie) korekty uruchamiane łatwo (duża czułość) 

G tryb: uruchamiane trudniej (mała czułość) 

(Wybór poziomu czułości zależy od warunków pracy produktu na 

Twoim psie. Proszę ustawić poziom czułości na "G" w przypadku 

częstego fałszywego wyzwalania, lub na "S" w przypadku trudnego 

wyzwalania 

• Zmiana z trybu stałego na tryb automatyczny 

 



 Naciśnij dwa razy przycisk  aby na ekranie pojawiła się cyfra "1" 

(produkt został domyślnie ustawiony na tryb automatyczny, w którym 

poziomy funkcji będą przełączane z poziomów 1 do 6 automatycznie, a 

na ekranie nie będzie wyświetlana żadna litera) 

•Zmiana z trybu automatycznego na stały 

 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu M, aby dostosować poziomy 

funkcji od poziomów 1 do 6, i zwolnij przycisk, gdy żądany stały poziom 

funkcji zostanie wykonany. W tym czasie zaświeci się dioda LED z 

odpowiednim numerem. 



 3.Symbole na ekranie 

1. Istnieje 6 poziomów funkcji . Podczas działania na ekranie miga 

odpowiedni numer poziomu funkcji. Na przykład w wibracji STEP6 na 

ekranie miga liczba "6", a odpowiadający jej symbol funkcji "F" jest 

włączony (w trybie automatycznym jest wyłączony), dopóki pies nie 

przestanie szczekać. 

2. "L'' wskazuje na słabą baterię, którą należy wymienić. 

3. "P” oznacza tryb bezpieczeństwa. W ramach ustawionego przez 

program zakresu, wyzwolenie 6 kolejnych razy spowoduje aktywację 

trybu bezpieczeństwa, w którym produkt przestanie działać, chroniąc 

psa przed urazami. 

4. Gdy symbol "F" świeci się, włączony jest tryb stały (gdy "F" jest 

wyłączony, włączony jest tryb automatyczny). 

Uwaga: 

l. Proszę wymienić baterię na czas w przypadkach: 

A. Słaby efekt wibracji. 

B. Wyświetlacz miga, gdy produkt pracuje na poziomie funkcji 4, 5 lub 

6 w trybie stałym. 



 
Testowanie działania 

* Po zainstalowaniu nowej baterii, proszę sprawdzić czy produkt 

działa w następujący sposób: 

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (aby włączyć 

produkt). 

Krok 2: Wydmuchaj powietrze w kierunku czujnika z tyłu produktu 

lub wydaj dźwięk podobny do szczekania, aby uruchomić produkt.  



 

ZAKŁADANIE 

Prawidłowe założenie obroży jest niezbędne do skutecznego 
działania. W tym celu należy wykonać poniższe czynności 

 

 



  

 

1.Upewnij się, że obroża jest wyłączona 

2. Utrzymuj psa w wygodnej pozycji stojącej (A). 

3. Umieść obrożę na szyi psa tak, aby pierścień sterujący był 

wyśrodkowany, a włącznik/wyłącznik obroży skierowany do góry (B) 

4. Sprawdź dopasowanie obroży, wkładając palec między obrożę a tylną 

część szyi psa; prawidłowa pozycja powinna być raczej wygodna niż 

ciasna. (C) 

5. Pozwól psu założyć obrożę na jakiś czas, a następnie ponownie 

sprawdź jej dopasowanie, aby zapewnić psu komfort. Długotrwałe lub 

zbyt ciasne zakładanie obroży na pupila może spowodować 

uszkodzenie skóry na skutek niepotrzebnego stresu, co często mylone 

jest z poparzeniem. 

6.Możesz przyciąć pasek obroży: (D) 

A. Zaznacz odpowiednią długość np., długopisem. 

B. Zdjąć obrożę z psa, odciąć nadmiar części i i możesz uszczelnić 

obrożę płomieniem zapalniczki wzdłuż przetartej krawędzi. 


