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Obroża treningowa 



 

Zawartość opakowania 

1 X Pilot 
1 X Odbiornik 
1 X Obroża 
1 X Kabel USB 
1 X Instrukcja obsługi 
2 Pary styków (krótkie i długie) 
2 pary silikonomwych nakładek 
 Smyczka 
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*. Przycisk power: Naciśnij dowolny przycisk aby aktywować pilot 
Uwaga: Ekran zostanie wyłączony po 1 minucie bez aktywacji pilota. 

1. Ekran: Ekran wyświetla ikony impulsu statycznego, wibracji, sygnału 
dźwiękowego, intensywności, poziom baterii i kanału 1/3. 
2. Przycisk intensywności w dół: Naciśnij przycisk, możesz zmniejszyć 

poziom intensywności impulsu statycznego, wibracji i sygnału 
dźwiękowego. 

3. Przycisk intensywności w górę: Naciśnij przycisk, możesz zwiększyć 
poziom intensywności szoku statycznego, wibracji i sygnału dźwiękowego. 

4. Przycisk trybu: Po naciśnięciu przycisku można sprawdzić aktualne tryby 
pracy i odpowiadające im poziomy. 

5. Przycisk impulsu: Naciśnij ten przycisk, obroża wyśle impuls. 

6. Przycisk wibracji: Naciśnij ten przycisk, obroża wyśle wibrację. 

7. Przycisk dźwięku: Naciśnij ten przycisk, obroża wyśle dźwięk. 

8. Przycisk wyboru psa: Naciśnij przycisk, możesz wybrać psa, którym 
chcesz sterować pomiędzy pierwszym psem a pozostałymi psami. 

9. Port ładowania USB: Włóż kabel ładowania do portu ładowania, aby 
naładować pilota. 

10. Przycisk power na obroży: Długo naciskając przycisk, można włączyć lub 
wyłączyć obrożę treningową. 

11. Styki: Zawiera elektrodę i przewodzącą osłonę silikonową. Uwaga: 
Osłona silikonowa może również przewodzić. 

12. Port ładowania USB i gumowa pokrywa: Włóż kabel ładowania do 
portu ładowania, aby naładować odbiornik. 

Funkcje 



 

Działanie (parowanie): 
1. Włącz pilot i odbiornik. 

 

2. Naciśnij ponownie przycisk "power", zapali się 

czerwona lampka i usłyszysz dźwięk 

 

3. Naciśnij przycisk "Impuls" na nadajniku, a usłyszysz 
ponownie "dźwięk", co oznacza, że parowanie produktu 
zostało zakończone. Możesz użyć lampki to 
przetestowania działania impulsu 

 

Uwaga: poziom impulsu podczas testowania nie może być 0. 

4. Po dwóch minutach bez aktywności obroża 
przechodzi w stan uśpienia, naciśnij dowolny przycisk 
na piloce aby wybudzić obrożę. 

Używanie dwóch odbiorników: 

1. Naciśnij przycisk 1/3 na pilocie i wybierz kanał, 
na którym chcesz sparować obrożę. 

2. Wybierz np. kanał drugi i sparuj drugi odbiornik 
według powyższych kroków (parowanie). 



 JAK UŻYWAĆ 
Uwaga: Naładuj urządzenie przed użyciem!(Ograniczony prąd ładowania poniżej 1A) 

1. Naładuj pilot: 
1) Podłącz kabel ładowarki do portu ładowania 

2) Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka. 

3) Ikona baterii będzie migać. 

4) Ładuj pilota przez około godzinę w przypadku pierwszego ładowania lub do momentu, gdy ikona baterii 

przestanie migać. 

2. Naładuj obrożę: 

1) Podłącz kabel ładowarki do portu ładowania. 
2) Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka. 

3) Na odbiorniku będzie migać czerwona lampka 

4) Ładuj odbiornik przez około godzinę przy pierwszym ładowaniu lub do momentu, gdy 

zgaśnie czerwona dioda odbiornika. 

3. Połącz pilot z obrożą: 

1) Włącz pilot i naciśnij przycisk "1/3" aby wybrać kanał 1 do parowania 
2) Wciśnij przycisk zasilania na odbiorniku, zobaczysz CZERWONĄ diodę 
3) Naciśnij przycisk simpulsu lub wibracji lub sygnału dźwiękowego, a następnie obroża odbiornika 

będzie emitować impuls lub wibrację lub dźwięk " 
Uwaga: Zielona lampka będzie migać w sposób ciągły, to znak, że parowanie się udało 
4) Jeśli parowanie nie powiodło się, proszę powtórzyć kroki 3-5. 

5)Aby zakodować drugi odbiornik, naciśnij przycisk "1/3" wybierz 2 i postępuj jak wyżej. 



 

Jak wybrać odpowiedni poziom dla psa? 

Wielkość psa 6-13 kg 14-23 kg 24 -36 kg >36kg 

Poziom dźwięku 1-3 3-5 6-7 6-7 

Poziom wibracji 1-3 1-2 3-5 5-7 

Poziom impulsu 0-1 1-3 3-4 4-7 

Uwaga: Podczas korzystania z trybu sygnałów dźwiękowych, 

wibracji i impulsu,należy wybrać odpowiedni poziom w 

zależności od wielkości psa. 
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Nie używaj tego produktu dla agresywnego psa lub jeśli Twój pies ma skłonności do agresywnych 
zachowań. Agresywne psy mogą wyrządzić szkody ludziom lub rzeczom znajdującym się w pobliżu. Jeśli 
nie jesteś pewien, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem 
weterynarii lub certyfikowanym trenerem. 

Ważne informacje 

1. Obrożę należy założyć psu na początku bez uruchamiania, aby umożliwić psu 
adaptację. 

2. Pomiędzy szyją psa a obrożą powinien zmieścić się jeden palec, aby uniknąć 
dyskomfortu z oddychaniem  podczas biegu, ruchu lub potrząsania. 

Unikaj noszenia obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie. Jeśli to możliwe, 
zmieniaj położenie obroży co 1 do 2 godzin. 

3. Nigdy nie podłączaj smyczy dla psa do obroży, spowoduje to nadmierny nacisk na 
miejsce styku. 

4. Co tydzień myj okolice szyi psa i obszar styku obroży wilgotną szmatką. 

5. Codziennie sprawdzaj miejsce kontaktu z psem, aby nie pojawiła się wysypka lub 
ból. Te środki ostrożności pomogą zapewnić bezpieczeństwo i komfort Twojemu 
zwierzęciu. 

6. Zdejmij obrożę przed pływaniem.  

 

OSTRZEŻENIE 



  

Wskazówki treningowe 

Poniższe wskazówki pokażą Ci, jak uzyskać najlepsze wyniki z obrożą do szkolenia psów. 

1. Zalecane jest szkolenie każdorazowo jednego psa. 

2. Podczas pierwszych, wstępnych sesji szkoleniowych, trzymaj psa w znanym mu otoczeniu 
na zewnątrz. Szkolenie w miejscu, którego pies nie zna, może spowodować, że pies będzie 
rozproszony. 

3. Do podstawowego szkolenia z zakresu posłuszeństwa bardziej przydatna jest wibracja. 

4. Podczas szkolenia szukaj wszelkich pozytywnych zmian w zachowaniu psa i nie zapominaj o 
zachęcaniu. 

5. Po założeniu obroży uważaj, aby nie zacisnąć jej zbyt mocno na szyi, ale upewnij się, że jest 
jeszcze wystarczająco ciasna. Dla optymalnego działania należy sprawdzić, czy styki stykają się 
ze skórą psa. Jeśli Twój pies ma długie włosy, prawdopodobnie będziesz musiał lekko przyciąć 
jego włosy, aby obszar styku dobrze przylegał do skóry Twojego psa. 

6. Ważne jest, aby rozpocząć pracę z obrożą od najniższego poziomu, aby uniknąć szokowania 
psa. Możesz zacząć od założenia obroży na psa bez włączania jej, aby mógł się przyzwyczaić 
do jej noszenia i aby zrozumiał, że obroża nie jest po to, aby mu przeszkadzać. 


