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Zawartość opakowania 

Obroża 

Nylonowy pasek 

Micro USB kabel do ładowania 

Pilot 

3 płytki magnetyczne 

Rozpoczęcie 
Kontrolka LED 

1. Ładowanie 

Przed rozpoczęciem pracy, naładuj obrożę Positive Pet przez co 

najmniej 5 godzin, aż zgaśnie niebieska dioda sygnalizująca 

ładowanie. Niebieska dioda LED zaświeci się i pozostanie 

włączona podczas ładowania. Aby uzyskać dostęp do portu 

ładowania, przesuń przesuwną pokrywę w kierunku strzałki. 
 

Port do 
ładowania 

2. Włączanie i wyłączanie 

Aby włączyć obrożę Positive Pet, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1-2 

sekundy lub do momentu, gdy niebieska dioda LED zamiga i poczujesz, że 

silnik wibracyjny się aktywuje. 

Aby wyłączyć obrożę Positive Pet, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1-2 

sekundy lub do momentu, gdy niebieska dioda LED zacznie migać. Niebieska 

dioda będzie migać przez około 5 sekund.. 

 

3. Zakładanie na psa 

Zakładanie nylonowego paska 

Urządzenie Positive Pet jest dostarczane z nylonowym 

paskiem do obroży, który można przyciąć, aby pasował do 

Twojego zwierzaka, lub można użyć własnej obroży o 

standardowym rozmiarze. 

Aby założyć pasek na obrożę, przesuń przesuwną pokrywę z 

boku urządzenia w kierunku wskazanym przez strzałkę. Włóż 

pasek i wsuń pokrywę z powrotem na miejsce. 

Aktywacja 

Aktywuj urządzenie za pomocą pilota. Gdy urządzenie zostanie 

aktywowane, niebieska dioda sygnalizacyjna LED będzie migać. 

Pojedyncze naciśnięcie pilota spowoduje aktywację silnika 

wibracyjnego Positive Pet. Urządzenie będzie aktywowane w 

sposób ciągły przy stałym nacisku na przycisk pilota. Pilot 

aktywuje Positive Pet w odległości do 16 metrów. 

Wymienne magnetyczne płytki wibracyjne 

GŁADKA PŁYTKA 

dla zwierząt z krótką 

sierścią 

PŁYTKA Z OKRĄGŁYMI 

WYPUSTKAMI dla 

zwierząt o średniej sierści 

PŁYTKA ZE 

STOŻKAMI dla 

zwierząt o długiej 

sierści 

UWAGA: Positive Pet Trainer powinien być umieszczony na 

obroży tak, aby wypustki na magnetycznych płytkach 

wibracyjnych przylegały do szyi zwierzęcia. Po prawidłowym 

założeniu na psa, wskaźnik LED na urządzeniu Positive Pet 

Trainer powinien być skierowany na zewnątrz. 
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4. Osiąganie najlepszych wyników 

- - Podczas zakładania obroży Positive Pet pozostaw szerokość dwóch palców pomiędzy nylonową obrożą a szyją 

Twojego zwierzęcia. 

- - Jeśli obroża jest zbyt długa, przytnij nylonową obrożę do odpowiedniej długości i w razie potrzeby starannie uszczelnij 

odcięty koniec np. płomieniem z zapalniczki 

- - Okresowo sprawdzaj obrożę, aby zapewnić jej właściwe dopasowanie. 

- - Konsekwencja jest kluczem do prawidłowego szkolenia. 

 

Deklaracja CE 

Uproszczoną deklarację zgodności UE, o której mowa w art. 10 ust. 9, przedstawia się w następujący sposób: 

Niniejszym firma Good Life, Inc. oświadcza, że urządzenie radiowe typu Pozytywna obroża dla zwierząt domowych UBC-PPD i UBC-PPC jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst 

deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: ultimatebarkcontrol.com/pages/declarations. 

Zakres częstotliwości: 433,92MHz, maksymalna moc to 10dBm.. 


