
 

OBROŻA TRENINGOWA 
Instrukcja obsługi 

Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Dla 1 psa  

Dla 2 psów 

Dla 3 psów 



 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

SPECYFIKACJA 

Model: T680 

Materiał: ABS + PC 

Metoda ładowania: DC + USB 

Tryb: Tonacja + Wibracja + Stymulacja statyczna 

Stopień wodoodporności odbiornika: IPX7 

Remote Rangę: Do 450 jardów (400M) w otwartym 

terenie bez zakłóceń 

Pojemność baterii nadajnika: 250 mAh 

Pojemność baterii odbiornika: 400 mAhŁadowarka Kabel do ładowania 

Odbiornik 

Lampka testowa Instrukcja 

Pilot Styki Silikonowe nasadki 

Smyczka 



 

OPIS PRODUKTU 

Ekran LCD 

Antena 

Kontrolka LED 

Wyświetlacz 

Regulcja poziomu impulsu 

Dźwięk 

Wibracja 

Impuls 

Wybór psa 



 

OPIS PRODUKTU 

 

Miejsce na smyczkę 

Styki 

Port ładowania 

Kontrolka LED 

Włączanie/wyłączanie 

Klips do paska 

Port ładowania 

 

 



 

UŻYTKOWANIE 

l. Ładowanie 
(Proszę upewnić się, że produkt jest w pełni naładowany przed 

użyciem) Podłącz kabel ładowarki do portów ładowania 

nadajnika/odbiornika i zapewnić dobry kontakt; Zajmuje to około 

2 godzin, aby w pełni naładować po podłączeniu do wyjścia 

ładowarki (Nadajnik (on/off) pasek baterii przewija się podczas 

ładowania i pozostaje nieruchomy po pełnym naładowaniu. 

Receiver czerwone światło zostanie włączony, gdy kabel 

ładowania jest podłączony. Zielone światło będzie zawsze 

świecić, gdy jest w pełni naładowany). 

 

Czerwony kolor 

podczas 

ładowania 

2. Pilot 

Włączanie 

Nacisnąć dowolny przycisk, aby włączyć 

nadajnik. Podświetlenie jest włączone i 

wyświetlane są ikony (brak przycisku 

on/off na nadajniku). 

 

Zielony kolor na 
obroży 

 

 

Zielony kolor 

Gdy naładowano 



 

9 Przycisk dźwięku 

Poziom 0. Po naciśnięciu, na nadajniku wyświetlane jest 0, a na 

nadajniku i odbiorniku migają zielone lampki kontrolne. 

O Przycisk wibracji 

Poziom 0-8. Po naciśnięciu przycisku na nadajniku wyświetlana 

jest cyfra poziomu, a na nadajniku i odbiorniku migają zielone 

lampki kontrolne. 

 

Czerwony kolor 

 

Przycisk impulsu 

Poziom 0-16. Po naciśnięciu przycisku na nadajniku wyświetlana jest 

cyfra poziomu, a na nadajniku i odbiorniku migają czerwone lampki 

kontrolne. 

Przycisk wyboru psa 

Przełączanie na różne kanały i 3 kanały obsługiwane jednocześnie. 

Przycisk strzałek 

Naciśnij przycisk regulacji "strzałki góra dół" z boku nadajnika. 

Po naciśnięciu i przytrzymaniu strzałki w górę, poziom automatycznie 

pójdzie w górę lub w strzałkę w dół (dźwięk i wibrację możesz wysyłać 

przez 15 sekund, impuls przez 10 sekund) 

 

 



 

3. Odbiornik 
Włączanie: Naciśnij raz, aby włączyć, z jednym dźwiękiem beep 

i zielonym światłem wskaźnika miga. 

Wyłączanie: Naciśnij raz, aby go wyłączyć, z dwoma sygnałami 

dźwiękowymi i migającą czerwoną lampką kontrolną. 

 Wyłączanie 

4. Parowanie pilota i odbiornika 

A Wyłącz obrożę odbiornika. Uruchom ponownie, naciśnij i trzymaj 

przycisk On/Off, aż czerwona dioda LED będzie migać co sekundę na 

obroży odbiornika. Trwa to przez 10 sekund, w ciągu których parowanie 

powinno zostać zakończone. 

B Włącz nadajnik zdalnego sterowania i naciśnij przycisk " CH", aby 

wybrać kanał sygnału. 

C Naciśnij przycisk funkcyjny nadajnika zdalnego sterowania  

 wibracja/stymulacja/dźwięk), aby skutecznie sparować nadajnik 

i odbiornik. 

Włączanie 

Długo nacisnąć 

on/offf 

10 sekund migania 

Naciśnij 



 

TESTOWANIE 

Testowanie impulsu 
1. Zamontuj styki na odbiorniku. 
2. Załóż na nie silikonowe nasadki. 
3. Załóż lampkę testową na nasadki 
4. Nacisnij przycisk impulsu na pilocie. 
5. Jeśli zapaliła się lampka znaczy to, że obroża działa 

prawidłow. 

 

2. Zakładanie obroży 
Aby zapewnić skuteczne działanie, należy prawidłowo 

zamontować obrożę odbiornika. Proszę wykonać poniższe kroki, 

aby go zamontować: 

A. Sprawdź, czy odbiornik jest wyłączony i utrzymuj psa w 

wygodnej pozycji stojącej. 

B. Umieść odbiornik na środku szyi psa z przyciskiem włącznika 

skierowanym do góry. Po prawidłowym dopasowaniu, powinieneś 

być w stanie zmieścić palec pomiędzy obrożą a szyją psa. Zbyt luźne 

lub zbyt ciasne dopasowanie może zakłócić normalne działanie 

produktu. 



  

 
 

 


