
 

600M Obroża 
treningowa  
-Podręcznik użytkownika 

  

Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać całą 
instrukcję obsługi.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elementy 

Pilot 

Lampka 
testowa 

Smyczka na 
rękę 

Podręcznik 
użytkownika 

Silikonowe 
nasadki 

Kabel ładujący USB 

Odbiornik obroży 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Możesz 
zsynchronizować zdalny nadajnik i odbiornik 
obroży, aby obsługiwać funkcję sprayu/wibracji, 
aby zniechęcić psa do niepożądanych zachowań 
i skutecznie szkolić psa na dużą odległość. 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA Objaśnienie słów i symboli użytych w niniejszej instrukcji obsługi 

OSTRZEŻENIE wskazuje na niebezpieczną sytuację, 
która, jeśli nie zostanie uniknięta, może spowodować 
śmierć lub poważne obrażenia. 
PRZESTROGA, stosowana z symbolem ostrzeżenia o 
bezpieczeństwie, wskazuje na niebezpieczną sytuację, 
która, jeśli nie zostanie uniknięta, może spowodować 
niewielkie lub umiarkowane obrażenia. 

Nie do stosowania u psów agresywnych. Nie używaj tego 
produktu, jeśli Twój pies jest agresywny lub jeśli Twój pies ma 
skłonności do agresywnych zachowań. Agresywne psy mogą 
spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć swojego 
właściciela i innych osób. Jeśli nie jesteś pewien, czy ten produkt 
jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem 
weterynarii lub certyfikowanym trenerem. 
Nie przebijać ani nie spalać kołnierza ani kanistra do 
napełniania. Nie wystawiać na działanie ekstremalnego ciepła 
ani nie przechowywać w temperaturze powyżej 113 °F lub 45 °C. 
Baterie litowe.To urządzenie zawiera baterie litowo-polimerowe 
(Li-Polymer); nigdy nie należy ich spalać, przebijać, deformować, 
zwierać ani ładować za pomocą nieodpowiedniej ładowarki. W 
przypadku nieprzestrzegania tego ostrzeżenia może dojść do 
pożaru, wybuchu, uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała. 

Nie narażać urządzenia na działanie ujemnych temperatur 
(32 °F lub 0 °C) lub do warunków cieplejszych niż 113 °F lub 
45°C. 
Nie zostawiaj obroży w bezpośrednim świetle słonecznym. Nigdy 
nie zostawiaj obroży w samochodzie, gdzie urządzenie może 
nagrzewać się do wysokich temperatur (113 °F lub 45 °C). 
-Zawiera gaz pod ciśnieniem; może wybuchnąć w przypadku 
podgrzania. -Nosić rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę 
twarzy. -Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / oparów / 
aerozolu. -W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować 
środki ochrony dróg oddechowych. -W przypadku narażenia lub 
obaw: Zasięgnąć porady lekarskiej / zwrócić uwagę. 
-Chronić przed światłem słonecznym Przechowywać w dobrze 
wentylowanym miejscu. Nie przebijać. Nie spalać. 
-Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

LECZENIE W RAMACH PIERWSZEJ POMOCY: 
W przypadku wdychania, w razie złego samopoczucia 
skontaktować się z lekarzem. Po kontakcie ze skórą, przemyć 
dotknięte miejsce wodą z mydłem. Po kontakcie z oczami, 
płukać/przepłukiwać oczy delikatnie wodą przez 15-20 minut. 

Ryzyko uszkodzenia skóry. Należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi i postępować zgodnie z nią. Właściwe dopasowanie obroży 
jest ważne. Obroża noszona zbyt długo lub wykonana zbyt ciasno 
na szyi zwierzęcia może spowodować uszkodzenie skóry. 
Począwszy od zaczerwienienia, aż do owrzodzeń ciśnieniowych; 
stan ten jest powszechnie znany jako odleżyny. 

-Unikaj pozostawiania obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie. 
-W miarę możliwości, co 1 do 2 godzin zmieniaj położenie obroży 
na szyi zwierzęcia. 
-Sprawdzić dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi; 
postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. 
-Nigdy nie podłączaj smyczy do obroży elektronicznej. 
-W przypadku stosowania osobnej obroży na smycz, nie należy 
wywierać nacisku na obrożę elektroniczną. 
-Cotygodniowo myć wilgotną szmatką okolice szyi psa oraz miejsce 
styku z obrożą. 
-Codziennie badać miejsce kontaktu pod kątem oznak wysypki lub 
owrzodzenia. 
-W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy 
zaprzestać stosowania kołnierza do czasu zagojenia się skóry. 
-Jeśli stan utrzymuje się powyżej 48 godzin, należy zgłosić się do 
lekarza weterynarii. 

Te kroki pomogą zapewnić bezpieczeństwo i komfort Twojemu 

zwierzakowi. Miliony zwierząt domowych są wygodne podczas 

noszenia gładkich kontaktów. Niektóre zwierzęta są wrażliwe na 

nacisk kontaktu.Po pewnym czasie może się okazać, że Twój 

zwierzak bardzo toleruje obrożę.Jeśli tak, możesz złagodzić 

niektóre z tych środków ostrożności.Ważne jest, aby kontynuować 

codzienne kontrole obszaru kontaktu.Jeśli zostanie stwierdzone 

zaczerwienienie lub owrzodzenie, zaprzestań używania obroży do 

czasu całkowitego zagojenia się skóry. 

Ten zdalnie sterowany treser sprayu może być stosowany tylko u 

zdrowych psów. Zalecamy, aby przed użyciem obroży zabrać psa 

do weterynarza, jeśli nie jest on w dobrym stanie zdrowia. 
1. Brand-new Signal Wake-up Technology, czas pracy baterii do 

90 dni. 

2. Pionierski Design z oddzielną regulacją poziomu Dźwieku. 

3. Humane Design-Maksymalny okres stymulacji statycznej 

wynosi 5 sekund. 

To jest symbol ostrzeżenia o bezpieczeństwie. Służy on do 
ostrzegania o potencjalnym niebezpieczeństwie obrażeń ciała. 
Należy przestrzegać wszystkich komunikatów dotyczących 
bezpieczeństwa, które następują po tym symbolu, aby uniknąć 
ewentualnych obrażeń lub śmierci. 

Ten produkt nie jest zabawką. Należy go trzymać z dala od dzieci. 

 
2.Główne cechy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. 3 tryby treningowe: stymulacja statyczna/wibracja/ton. 0-3 

Regulowane poziomy intensywności dla tonu; 0-8 Regulowane 

poziomy intensywności dla wibracji; 0-16 Regulowane poziomy 

intensywności dla stymulacji statycznej. Jeśli poziom ustawiony 

jest na 0, tryb jest zablokowany. 

5. Obroża z odbiornikiem IPX6 Waterproof i nadajnik IPX5 

Waterproof. 

6. Maksymalny zasięg zdalny do 600m w terenie otwartym 

bez zakłóceń. 

7. Tresura do 2 psów za pomocą jednego zdalnego nadajnika 

(osobno należy zakupić dodatkowy odbiornik) 

8. Obroża i nadajnik z możliwością ładowania. 

3.Istotny opis 
Opis Pilota/Nadajnika 

Przycisk 
zwiększania/ 
zmniejszania 
intensywności 

Ekran LCD 

Przycisk 
kanału 

Dźwięk 

Wibracje 

Przycisk 
stymulacji 

2. Opis odbiornika 

Ekran LCD: 

Na ekranie LCD będą wyświetlane różne tryby pracy obroży 

oraz różne kanały dla dwóch odbiorników obroży, a także 

wskaźnik baterii. 

Kanał A/B zostanie wyświetlony na ekranie. 

Przycisk Stymulacji Statycznej: Naciskając przycisk 

"Impulsu",odbiornik będzie emitował statyczną stymulację. 

Jeśli ustawiony jest poziom 0, stymulacja nie występuje. 

Przycisk "Wibracja": Naciskając przycisk "Wibracji", odbiornik 

będzie wibrował. Jeśli ustawiony jest poziom 0, NIE ma 

wibracji. 

Przycisk "Dźwięk": Naciskając przycisk "Beep", odbiornik 

będzie emitował dźwięk beep. Jeśli ustawiony jest poziom 0, 

NIE ma sygnału dźwiękowego. 

Przyciski intensywności góra/dół: Wybiera poziom 

intensywności sygnału dźwiękowego, wibracji i stymulacji 

statycznej. 

Przycisk kanału: Naciśnięcie tego przycisku "A B "spowoduje 

zmianę kanału pomiędzy pierwszym i drugim odbiornikiem 

kołnierzowym. 

Port ładowania: Włóż kabel ładowania do portu ładowania, aby 

naładować nadajnik. 

Włączenie/wyłączenie odbiornika: Włącz/wyłącz odbiornik 

poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku "Power". 

Port Micro USB: Włóż kabel ładujący do portu Micro USB, aby 

naładować odbiornik. 
4. Jak go używać 
Uwaga: Proszę naładować przed użyciem 
produktu! 

1. Ładowanie pilota 
1) Podłącz kabel ładowarki do portu ładowania. 

2) Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka. 

3) Ikona baterii będzie migać. 

4) Ładuj nadajnik przez około dwie godziny w przypadku 

pierwszego ładowania lub do momentu, gdy ikona baterii 

przestanie migać. 

Port 
Ładowania 

Kontrolka świetlna      Włącznik Port ładowania 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Aby włączyć nadajnik 
1) Naciśnij dowolny przycisk, aby aktywować Nadajnik. 

Podświetlenie włączone. 

2) Podświetlenie pozostanie przez około 5 sekund. jeśli nie będzie 

żadnej operacji, podświetlenie zostanie wyłączone. 

3) Wyświetlacz LCD pozostanie przez około 5 sekund. jeśli nie 

zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlacz LCD wyłączy się. 

3. Naładuj odbiornik obroży 
1) Podłącz kabel ładowarki do portu Micro USB. 

2) Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda ściennego. 

3) Na odbiorniku będzie migać czerwona lampka 

(Jeśli nie lub zielone światło, proszę podłączyć ładowarkę 

ponownie). 

4) Ładuj odbiornik przez około dwie godziny przy pierwszym 

ładowaniu lub do momentu, gdy kontrolka wskaże zakończenie 

ładowania. 

4. Aby włączyć obrożę odbiorczą 
Naciśnij raz przycisk zasilania, niebieska dioda zacznie migać 

5. Aby wyłączyć obrożę odbiorczą 
Naciśnij przycisk On/Off, aż niebieskie światło zniknie, oznacza to, 

że odbiornik jest wyłączony. 

6. Podłączenie nadajnika i odbiornika 
1) Po zdjęciu obroży z odbiornika, włącz obrożę z odbiornikiem. 

2) Naciśnij przycisk zasilania odbiornika nieprzerwanie przez trzy 

razy, a czerwona lampka zawsze będzie się świecić. 

3) Naciśnij przycisk dźwięku, wibracji, impulsu (dowolny z nich) na 

pilocie, niebieskie światło na odbiorniku będzie migać, oznacza to, 

że parowanie zostało zakończone. 

4) Naciśnij przycisk dźwięku, odbiornik odbiera polecenie i wydaje 

dźwięk. 

5) Jeśli parowanie nie powiodło się, proszę powtórzyć kroki 1-3. 

6) Aby dopasować drugi odbiornik, naciśnij przycisk "A B" i wybierz 

dla drugiego odbiornika, a następnie wykonaj tę samą procedurę. 

System dwóch psów 

UWAGA: Jeśli chcesz dodać kolejną obrożę odbiorczą do systemu 

treningowego, dodatkowe obroże odbiorcze są dostępne w 

miejscu, w którym kupiłeś swoje urządzenie. 

7. Jak używać światła testowego 
1) Włącz obrożę odbiorczą. 

2) Przytrzymać styki lampki testowej do punktów kontaktowych. 

3) Naciśnij przycisk SHOCK na nadajniku sterowania. 

4) Lampka testowa będzie migać. 

Uwaga: Przy wyższych poziomach stymulacji, lampka testowa 

będzie migać jaśniej. 

5) Wyłączyć obrożę odbiorczą. 

Zachowaj światło testowe do przyszłych testów. 

Uwaga: Jeśli lampka testowa nie miga, należy ponownie 

naładować odbiornik i przeprowadzić test. 

5.Jak podłączyć nadajnik i 
odbiornik 

4.Naciśnij dźwięk, wibracje lub impuls (dowolny z nich) na 

pilocie, niebieskie światło na odbiorniku będzie migać, oznacza 

to, że parowanie zostało zakończone. 

Uwaga: 

1) Jeśli parowanie nie powiodło się, proszę powtórzyć 

kroki od 1 do 4. 

2) Aby dopasować drugi odbiornik, naciśnij przycisk "A B 

"i wybierz dla drugiego odbiornika i wykonaj tę samą 

procedurę. 

3) Jeśli chcesz dodać kolejną obrożę odbiorczą do 

systemu treningowego, dodatkowe obroże odbiorcze są 

dostępne w miejscu zakupu urządzenia. 

2.Włącz odbiornik 

1.Włącz nadajnik 

Światło 
testowe 

3. Naciśnij raz przycisk zasilania. 



 
6.Ważna informacja 
1. Wyświetlacz nadajnika pozostaje włączony przez około 6 

sekund po naciśnięciu przycisku.Po 6 sekundach bez naciśnięcia 

przycisku, najpierw wyłącza się niebieskie podświetlenie, a jeśli 

przez kolejne 50 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, 

wyświetlacz wyłącza się i nadajnik przechodzi w tryb sleel z 

atutową wibracją, naciśnięcie dowolnego przycisku z autowibracją 

spowoduje ponowne włączenie wyświetlacza. 

2. Odbiornik przejdzie w tryb płytkiego uśpienia, jeśli przestanie 

działać przez 5 sekund, a jeśli bez żadnej operacji przez 50 

sekund, to przejdzie w tryb głębokiego uśpienia, Wszelkie 

polecenia z nadajnika będą aktywować odbiornik. 

3. Naciśnij przycisk "A B", aby dokonać wyboru. Kanał A 

kontroluje pierwszy odbiornik, a kanał B kontroluje drugi odbiornik. 

Kanał A B steruje obydwoma odbiornikami. 

4. Konstrukcja odbiornika jest odporna na deszcz. Gumowa 

osłona musi być umieszczona w odpowiedniej pozycji, aby 

zapewnić efekt przeciwdeszczowy. 

5. Test funkcji stymulacji statycznej 

1) Umieść żarówkę testową na metalowych śrubach (upewnij 

się, że punkty mentalne są przymocowane podczas testowania 

funkcji stymulacji). 

2) Naciśnij przycisk impulsu, a dioda LED zacznie migać. 

6. Jak znaleźć najlepszy poziom wibracji/stymulacji? 

Poziom Wibracji/Stymulacji najodpowiedniejszy dla Twojego psa 

zależy od jego temperamentu i progu dla Wibracji/Stymulacji. 

Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i pracuj w 

górę.odpowiedni poziom można znaleźć, gdy pies odpowiada na 

Wibracje/Stymulację łagodną reakcją, taką jak napinanie mięśni 

szyi. Poziom Wibracji / Stymulacji może się różnić w zależności od 

sytuacji szkoleniowej. W przypadku silnego rozproszenia psy będą 

wymagały wyższego poziomu Wibracji/Stymulacji. 

Q 
Czy wibracje/stymulacje są bezpieczne dla mojego 
zwierzaka? 

A 

Wibracje/stymulacja są nieprzyjemne, ale 

nieszkodliwe dla Twojego zwierzęcia. Elektroniczne 

urządzenia treningowe wymagają interakcji i treningu 

ze strony właściciela, aby osiągnąć pożądane 

rezultaty. 

Q W jakim wieku musi być moje zwierzę, aby mogło 

używać obroży do zdalnego szkolenia? 

A 

Twój pupil powinien być w stanie rozpoznać 

podstawowe komendy posłuszeństwa, takie jak 

"Siad" czy "Zostań". Zwierzęta powinny mieć co 

najmniej 6 miesięcy przed użyciem obroży 

treningowej.  

Q 
Czy po przeszkoleniu mojego pupila i wykonywaniu 

przez niego moich poleceń, będzie on musiał nadal 

nosić obrożę z odbiornikiem? 

A 

Prawdopodobnie nie. Być może od czasu do czasu 

trzeba będzie wzmocnić szkolenie za pomocą 

obroży    
Q Czy obroża jest wodoodporna? 

A 

Jest wodoodporny/odporny na deszcz. Należy 

pamiętać, aby gumowa osłona była założona we 

właściwej pozycji i nie zmuszać psa do kąpieli w 

wodzie. 

Q Jak długo mogę nieprzerwanie dostarczać Wibracje/ 

Stymulację mojemu zwierzęciu? 

A 

Maksymalny czas, w którym możesz nacisnąć 

przycisk Stymulacji i dostarczyć zwierzęciu 

Stymulację w sposób ciągły to 5 sekund. Po tym 

czasie, Wibracje/Stymulacja nie mogą być 

dostarczone do momentu zwolnienia i ponownego 

naciśnięcia przycisku.   
Q Jak długo powinna trwać sesja treningowa dla 

mojego pupila? 

A 
Treningi powinny być pozytywne i krótkie, lepiej żeby 

trwały około 10-15 minut za każdym razem. 

8. Zgodność z FCC 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie 

urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) 

urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) 

urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w 

tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. 

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne 

z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z 

częścią 15 przepisów FCC. 

Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia 

rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji 

domowej. Urządzenie to generuje i może emitować energię o 

częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane 

zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w 

komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie 

wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to

7.Podsumowanie najczęściej 
zadawanych pytań 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym 

lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i 

włączenie urządzenia, użytkownik jest zachęcany do podjęcia 

próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z 

następujących środków: -Zmienić kierunek lub lokalizację anteny 

odbiorczej. 

-Większa odległość między sprzętem a odbiornikiem. -

Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do 

którego podłączony jest odbiornik. 

-Konsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem 

radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. 

-Ostrzeżenie: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, 

które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę 

odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę 

uprawnień użytkownika do obsługi sprzętu. 

Ten symbol poświadcza, że zakłócenia 

elektromagnetyczne urządzenia są poniżej limitu 

zatwierdzonego przez United States Federal 

Communications Commission. 

Utylizacja:Usuwanie opakowań Usuwać 

opakowania zgodnie z ich rodzajem: 

• Tektura i karton na makulaturę 

• Folie w zbiórce surowców wtórnych 

Utylizacja urządzenia Stosowane w Unii Europejskiej i 

innych krajach europejskich posiadających systemy 

selektywnej zbiórki materiałów nadających się do 

recyklingu. 

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do śmieci! Jeśli 

modułowy pilot treningowy nie może być dłużej 

używany, wszyscy użytkownicy są zobowiązani do 

oddania starych urządzeń oddzielnie od odpadów 

domowych, na przykład w punkcie zbiórki w swojej 

gminie/dzielnicy. Gwarantuje to, że stare urządzenia 

zostaną poddane właściwemu recyklingowi i że 

uniknie się negatywnego wpływu na środowisko 

naturalne. Dlatego też urządzenia elektryczne są 

oznaczone symbolem przedstawionym tutaj 

Rozmiar referencyjny dla różnych 
psów 

Rozmia
r 

Szyja(In) 

Pomiar klatki 
piersiowej 
(cm) 

Długoś
ć 
pleców 
(cm) 

Typ 

Mini 20-22 25-30 19 Chihuahua,Yorkshire 
Terrier 

Mała 20-24 29-36 23 Chihuahua,Yorkshire 
Terrier,Pudel, 
Pomorski 

Medium 23-28 35-42 28 Pies maltański, 
Shih Tzu 

Duża 27-31 41-47 31 Sznaucer miniaturowy, 
pekińczyk 

Duża 30-34 46-53 35 Sznaucer, angielski 
Cocker Spaniel 

Duża 33-37 52-59 40 Beagle 

Ogromn
a 

43-48 76-84 60 Husky 

 
Waga referencyjna dla psów 

Duży pies (wysokość ciała powyżej 24 cali, waga powyżej 88 lbs) 

Średni pies (wysokość 16-24 cale, waga 24.2-66 Ibs) Mały pies 

(wysokość 10-16 cali, waga 8.8-22 Ibs) Mini pies (wysokość 

poniżej 10 cali, waga poniżej 8.8 Ibs) 

10. Deklaracja: 
Poniższe wskazówki pokażą Ci, jak uzyskać najlepsze wyniki z 

obroży do szkolenia psów. 

(1) Niech sesje treningowe będą krótkie i pozytywne (około 10-

15 minut na każdą sesję). Dzięki temu pies będzie mógł skupić się 

na trenerze. 

(2) Zalecane jest szkolenie za każdym razem jednego psa. 

(3) Podczas pierwszych, wstępnych sesji szkoleniowych, 

trzymaj psa w znanym mu otoczeniu na zewnątrz. Szkolenie w 

miejscu, którego pies nie zna, może sprawić, że pies będzie 

rozproszony. 

(4) Użyj długiej smyczy zapiętej do niemetalicznej obroży, aby 

pomóc psu w nauce.Upewnij się, że dodatkowa obroża i smycz nie 

nie koliduje z punktami kontaktowymi odbiornika obroży. Nie 

używaj obroży zdalnego szkolenia bez długiej smyczy, chyba że 

Twój pies jest w pełni wyszkolony. 

(5) Większy sukces odniesiemy ucząc psa najpierw komendy, 

zanim spróbujemy wzmocnić ją za pomocą Nadajnika. 

(6) Do podstawowego treningu posłuszeństwa bardziej 

przydatna jest wibracja. 

(7) Wydawaj za każdym razem jedną komendę posłuszeństwa, 

zmniejszy to zamieszanie i pozwoli psu zachować koncentrację. 

Nie używaj systemu treningowego do komend, których pies się nie 

nauczył. 

9.Deklaracja zgodności: 

Deklaracja zgodności (patrz rozdział "Deklaracja 

zgodności"): Produkty oznaczone tym symbolem 

spełniają wszystkie obowiązujące przepisy 

wspólnotowe Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 



(8) Podczas szkolenia szukaj wszystkich pozytywnych zmian 

w zachowaniu psa i pamiętaj, aby szybko zachęcić go do tego 

dużą ilością pochwał i nagród. 

(9) Unikaj nadmiernego korygowania psa. W procesie 

szkolenia stosuj jak najmniej zdalnej korekty. 

(10) Kiedy pies stał się najwyraźniej zakłopotany, zmień punkt 

ciężkości szkolenia, zwracając uwagę psa na komendę, z którą 

się zapoznał. 

Przykład: Powiedz psu, że ma usiąść i udziel obfitej pochwały i 

zachęty przy pomyślnym wykonaniu komendy siad. 

(11) Nie należy używać systemu szkoleniowego do 

korygowania lub eliminowania zachowań agresywnych lub 

gryzienia. Kiedy pies jest 

wykazując oznaki agresywnego zachowania, natychmiast 

skontaktuj się z profesjonalnym trenerem psów w swojej okolicy. 

(12) Należy pamiętać, że sesje treningowe powinny być 

krótkie. Przerwij szkolenie i baw się z psem, gdy pies 

poczyniła postępy. 


