
 

 

 

Smart DOG obroża przeciw szczekaniu 

Ważne informacje 

Dźwięk Wibracje Dźwięk+wibracj

a 

Dźwięk + wibracj 
+ impuls 

NIE dla psów 
agresywnych 

Dla psów od 6 miesiąca 
życia i od 6 kg 

Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci! 

Tylko do użytku dla psów! 

Informacje o produkcie 

Obroża  

UterManual 

Instrukcja Styki 

Nasadki na styki Kabel do ładowania 

Przed użyciem należy przeczytać i w pełni zrozumieć niniejszą instrukcję 

Pasek 

Przycisk trybu 

Przycisk włączania i ustawień 
Poziom czułości 

Stan naładowania 

Dźwięk 

Impuls 

Wibracja 

Styki 
Głośnik 

Port 

Łaowania 

Mikrofon 
Wskaźnik 



 

 

 

Testowanie produktu 

1 A. Przed użyciem naładuj obrożę 

 

Produkt można ładować przez 
komputer, Power Bank lub ładowarkę o 
napięciu wyjściowym 5V przez 2-3 
godziny. 

Opis ładowania 
Gdy produkt jest naładowany, pasek baterii miga 

od lewej do prawej strony, a 2 wskaźniki migają 

szybko. 

Gdy produkt jest w pełni naładowany, pasek 

baterii przestaje migać, a dwa wskaźniki stają się 

stałe. Jeśli produkt jest ładowany za pomocą 

niewłaściwej ładowarki, zostanie wyświetlony 

sygnał ostrzegawczy. 

1 . Niewłaściwa ładowarka oznacza taką, której napięcie wyjściowe przekracza 

5V, co zwykle może być widoczne na jego powierzchni. 

2. Użyj magnetycznego kabla do ładowania w opakowaniu, inny magnetyczny 
kabel do ładowania może nie być odpowiedni dla produktu i może spowodować 
uszkodzenie elektryczne 
may not be suitable for the product and may cause electric damage. 
1B. Włączanie obroży 

 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania 
przez 2 sekundy, aby włączyć  

Wyświetlacz włączy się i 2 wskaźniki 
zaczną powoli migać 

1C. Ustaw obrożę na tryb testowy, na wyświetlaczu pojawi się cyfra 0 
Następnie naśladuj szczekanie psa w kierunku czujnika znajdującego się z tyłu 
produktu. 

 

UWAGA: 

Czujnik Naciśnij przycisk zasilania aby wejść w 
tryb testowy, upewnij się, że na 
wyświetlaczu jest cyferka 0 



 

 

 

1D. Obroża w trybie testowym 

Jeśli produkt reaguje w sposób opisany powyżej, to znaczy, że udało się 
prawidłowo ustawić obrożę. 

Zakładanie 

Proszę upewnić się, że produkt jest dobrze dopasowany, ale na tyle luźny, że 
jeden palec może zmieścić się między paskiem a szyją psa. 

Jeśli produkt reaguje w sposób opisany powyżej, to znaczy, że udało się 
prawidłowo ustawić obrożę. 

Poniższa instrukcja poprowadzi przez proces przełączania trybów. 

Kiedy produkt jest ustawiony na trybie 
testowym, dostarczy dźwięk, wibracje i 
impuls po naśladowaniu szczekania psa w 
kierunku czujnika, którego ikony funkcji są 
włączone. 

Przytrzymaj lampkę na stykach 
podczas testowania impulsu. 

Uwaga: Otwór sześciokątny na 
narzędziu do żarówek testowych 
może być użyty do zamocowania 
lub odczepienia lampki do 
styków. 

Uwaga: zerknij, jeśli masz małego psa! 

Ustawienie trybu 



 

 

 

 

 

Włącz produkt, naciskając i 
przytrzymując przycisk zasilania 
przez 2 sekundy 

Wciśnij przycisk Trybu aby przełączyć tryb, ikony 
trybów będą się zmieniać zgodnie z wyświetlanym 
obrazem 

4 Trybów: 

Wskaźnik i wyświetlacz 

Tryb ikon Wskaźniki 

Ikona baterii 

Pasek baterii wskazuje poziom baterii 

Tryb bezpieczeństwa 

Produkt jest w 30 sekundowym trybie zabezpieczenia 

Tryb testowy 
Kiedy produkt jest ustawionyw trybie testowym, cyfra pokazuje 0 i 
pokaże 5 po zakończeniu testu lub jeśli test nie zostanie 
przeprowadzony w ciągu 5 sekund. 

Poziom czułości 
Regulowany poziom czułości od 1-5, gdzie poziom 5 
jest najbardziej czuły, a poziom 1 najmniej  

Zmienny dźwięk 
ostrzegawczy+wibracje 
6 zmiennych dźwięków ostrzegawczych+3 

poziomy wibracji współpracujących w 6 krokach 

Zmienny dźwięk ostrzegawczy+ 
Tryb wibracji+Impuls 

6 dźwięków ostrzegawczych+wysoki poziom 
wibracji+. 

6 poziomShock Współpraca w 6 krokac 

Tryb dźwięku Tryb 6 zmiennych 
dźwięków o różnej częstotliwości 
w 6 krokach 

Wibracje Tryb 3 poziomy 
wibracji w 3 krokach 

 

Warning Tonę Vibration Shock Szybkie miganie: produkt 
jest w trakcie ładowania 

Miga powoli: produkt jest 
w stanie gotowości 

Miga naprzemiennie: 
bateria rozładowana 

Staje się stały: produkt 
jest w pełni naładowany 



 

 

 

Jak działa 

Dźwięk Wibracja Impuls 

UWAGI: 
Produkt przejdzie do następnego kroku, jeśli pies będzie nadal szczekał w ciągu 1 minuty. 

Automatycznie powróci do kroku 1, jeśli produkt nie zostanie aktywowany w 
ciągu 1 minuty. 

 

 

 
 

Krok 4 

Krok 3 

Dźwięk 
Test 

Krok 3 
Krok 7 
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Tryb zmienny 
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Krok 2 

Zmienne 
ostrzeżenie 

Tryb dźwięku + 
Tryb zmienny 

Krok 6 

 
Krok 4 

 

Zmienne 
ostrzeżenie 
Tryb 
dźwiękowy+ 
Tryb zmienny 
impuls 
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