
 

BALL TRAINER PRO 
WSZECHSTRONNA DWUFUNKCYJNA WYRZUTNIA/DROPPER 

Instrukcja obsługi 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem 

użytkowania urządzenia Dogtra BALL TRAINER PRO. 
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I 
PRODUKTU 
OSTRZEŻENIE 
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu Dogtra należy zapoznać się z wszystkimi 
poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i produktu. Nieprzestrzeganie tych 
instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała Twoje, Twojego psa i innych 
osób, lub może doprowadzić do uszkodzenia produktu Dogtra lub innego mienia. 
BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU 
Prawidłowe użytkowanie 
Produkt Dogtra powinien być używany wyłącznie do szkolenia i edukacji Twojego psa. Zawsze 
nadzoruj swojego psa podczas korzystania z produktu. Używaj produktu tylko wtedy, gdy Ty i 
Twój pies znajdujecie się w bezpiecznej odległości od produktu. Nigdy nie używaj produktu 
Dogtra, gdy Ty lub Twój pies możecie zostać uderzeni przez piłki wystrzelone lub upuszczone z 
produktu. 
Metody szkolenia 
Produkty Dogtra mogą być stosowane przy użyciu różnych metod szkoleniowych. Jednak 
każdy pies może inaczej reagować na metody szkolenia oraz na produkty Dogtra. Należy 
uważnie obserwować swojego psa podczas ustalania odpowiedniej metody szkolenia, którą 
należy zastosować z produktem Dogtra. 
Wymagania dotyczące piłek 
Używaj wyłącznie piłek zatwierdzonych przez Dogtra lub piłek o podobnej fakturze i rozmiarze 
(średnica 2,6 cala lub 6,6 cm) z produktem Dogtra. Nie używaj twardych piłek, mniejszych 
piłek, piłek częściowo lub całkowicie pozbawionych powietrza, piłek z wypukłościami, 
otworami lub paskami, piłek nie będących piłkami lub innych przedmiotów, ponieważ może to 
spowodować poważne obrażenia u Ciebie lub Twojego psa. 
Instalacja piłek 
Zachowaj ostrożność podczas wkładania i wyjmowania piłek z produktu Dogtra, ponieważ 
palce lub dłoń mogą zostać przytrzaśnięte. Nie wkładaj ani nie wyjmuj piłek, gdy pies jest w 
pobliżu, ponieważ może on próbować odzyskać piłkę w tym samym czasie i zranić Cię. Nigdy 
nie obsługuj urządzenia podczas wkładania lub wyjmowania piłek z pojemników startowych 
lub zrzutowych, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia. 
Ostrzeżenie o zadławieniu 
Nie wystrzeliwuj ani nie upuszczaj piłek z produktu Dogtra bezpośrednio do pyska psa, 
ponieważ może to spowodować zadławienie. Nie pozwalaj psu na żucie piłek używanych z 

produktem, ponieważ może to również spowodować zadławienie. 
Psy agresywne 
Nie używaj produktów Dogtra z agresywnymi psami, ponieważ mogą one zareagować 
negatywnie i spowodować obrażenia u ludzi lub innych psów. W przypadku agresywnych 
psów należy zwrócić się o pomoc do specjalisty w zakresie szkolenia psów lub lekarza 
weterynarii. 
Dzieci 
Produkty Dogtra nie są zabawkami. W przypadku używania produktów Dogtra przez dzieci lub 
w ich pobliżu, konieczny jest nadzór osoby dorosłej. 
. 
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USZKODZENIE PRODUKTU 
 
Uszkodzenie produktu i naprawa 
 
Produkt firmy Dogtra może ulec uszkodzeniu lub nieprawidłowo działać w przypadku 
upuszczenia, używania z nieautoryzowanymi piłkami lub w inny sposób 
niewłaściwego obchodzenia się z nim. Nie należy używać uszkodzonego lub 
nieprawidłowo działającego produktu, ponieważ może to spowodować obrażenia 
ciała lub szkody materialne. Jeśli produkt jest uszkodzony lub działa nieprawidłowo, 
przed użyciem produktu należy skontaktować się z firmą Dogtra w celu uzyskania 
serwisu. 
 
Produkt elektryczny 
Twój produkt Dogtra zawiera elementy elektryczne i baterie. Nie używaj ani nie 
przechowuj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub źródeł łatwopalnych. Nie używaj ani 
nie przechowuj produktu w pobliżu deszczu lub innych źródeł wody. Takie użycie lub 
przechowywanie może spowodować uszkodzenie produktu i/lub pożar, wybuch, 
obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. 
 
Zakłócenia działania urządzeń medycznych 
Produkty Dogtra zawierają elementy elektryczne i magnetyczne, które emitują fale 
elektromagnetyczne i częstotliwości radiowe o niskim poziomie. Te fale 
elektromagnetyczne lub częstotliwości radiowe mogą zakłócać działanie 
rozruszników serca, defibrylatorów lub innych urządzeń medycznych. Przed użyciem 
urządzenia medycznego z produktem Dogtra należy skonsultować się z lekarzem lub 
producentem sprzętu medycznego. Jeśli uważasz, że produkt Dogtra zakłóca pracę 
rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zaprzestań 
używania produktu Dogtra. 
 
NIEUPRAWNIONE UŻYCIE 
 
Produkt Dogtra powinien być używany wyłącznie w sposób humanitarny w celu 
szkolenia i edukacji psa. Produkty Dogtra nie są przeznaczone do użytku w jakikolwiek 
inny sposób, nie są przeznaczone do użytku z innymi zwierzętami lub z ludźmi. 
 
BATERIE 
Twój produkt Dogtra zawiera baterie. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i 
instalowania baterii, ponieważ możesz przytrzasnąć sobie palce. Baterie należy 
utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie demontuj, nie zgniataj, nie 
podgrzewaj ani nie zmieniaj w inny sposób baterii, ponieważ może to spowodować 
pożar, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. 
. 
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W ZESTAWIE 

 

Odbiornik 

 

Pilot 

 

Ładowarka 

 

 

Owner's Manual 
Klips do Paska 

                                                                                            Dwie baterie alkaliczne AAA 1.5V    2 Piłki 

* *Schematy i prezentacje w instrukcji mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego produktu w zależności od typu modelu.. 

GŁÓWNE FUNKCJE 

• Dwufunkcyjny BALL TRAINER PRO: Wyrzutnia i dropper 

• Może pomieścić do 3 piłek 

• Kompaktowy rozmiar z paskiem do wszechstronnego zastosowania 

• Możliwość rozbudowy do 8 odbiorników na jeden nadajnik 

• Wyrzutnia wystrzeliwuje na wysokość do 2 stóp (0,6 metra) 

• 2 AAA baterie do nadajnika BALL TRAINER PRO  

• 2-godzinne szybkie ładowanie odbiornika BALL TRAINER PRO  

• Zasięg 90 metrów 

• Diody LED wskazujące poziom baterii 

• Zmiana trybu Wyrzutnia/Podrzutnik na odbiorniku BALL TRAINER PRO  
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PRZEGLĄD 

Dioda LED 

Kontrola odbiorników (1-8) 

BALL TRAINER Pro 

 

 

 

Pokyrwa baterii 

BALL TRAINER 

PRO 

Transmitter 



 

PRZEGLĄD 

Dioda LED 

 

Gniazdo 

ładowania 

akumulatora i 

gumowa wtyczka 

Receiver 
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Ball Launcher 

Dropper 

Zmiana trybu 
Wyrzutnia/Dropper 

On/Off Button 

Wyrzutnia 



 

ZROZUMIENIE SYSTEMU SZKOLENIA 

1. Wstęp 

BALL TRAINER PRO to unikalny dwufunkcyjny trenażer, który wystrzeliwuje i 

upuszcza piłki, przeznaczony do szkolenia psów pracujących. BALL TRAINER PRO 

zapewnia natychmiastowe nagrody w takich szkoleniach jak K-9 Scent Detection 

oraz Bark & Hold Training. System ma zasięg 90 metrów, a wyrzutnia może 

wystrzeliwać piłki na wysokość 60 cm. Pojedynczy nadajnik może sterować 

maksymalnie ośmioma odbiornikami. Nadajnik wyposażony jest w dwie wymienne 

baterie alkaliczne AAA 1,5V, natomiast odbiornik posiada baterię litowo-polimerową 

wielokrotnego ładowania. System ten może być używany w ośrodku szkoleniowym 

lub w domu. 

2. Włączanie i wyłączanie odbiornika 

 

Włączanie: 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 

włączania/wyłączania na na górze 

odbiornika, aż dioda LED odbiornika LED 

odbiornika zaświeci się na zielono. 

Odbiornik będzie gotowy do użycia, gdy 

dioda LED miga co 5 sekund. 

Wyłączanie 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 

włączania/wyłączania na górnej części 

odbiornika, aż dioda LED odbiornika LED 

odbiornika zaświeci się na czerwono. 

Jeżeli odbiornik jest wyłączony, nie będzie 

już żadnego migającego światła.any 

blinking light. 

Odbiornik BALL TRAINER PRO wyłącza się automatycznie po 3 godzinach 

nieużywania, aby oszczędzać energię baterii. 

3) Zmiana trybu wyrzutnia/dropper 

 

Przełącznik trybu Wyrzutnia/Dropper 

znajduje się na górze odbiornika. W 

zależności od tego, który tryb chciałbyś 

chcesz użyć, przesuń przełącznik do tryb 

wyrzutni lub tryb zrzutu. 



 

4. Piłka 

Możesz użyć piłek: 

 O średnicy 6.6 cm  

Materiał: Guma lub tkaniny 

(*Nie dozwolone są piłki metalowe, np. 

golfowe) 

 

Uwaga! 

Nie wolno wystrzeliwać ani wrzucać piłek bezpośrednio do pyska psa, gdyż może 

to spowodować zadławienie. Nie pozwalaj psu żuć użytych piłek, gdyż to również 

może być przyczyną zadławienia. 

5. Używanie wyrzutni 

 

1. Put the Launcher/Dropper 

Mode Switch in the launch 

mode. 

 

  

3. Naciśnij piłkę gdy już jest 

załadowana (usłyszysz 

kliknięcie). 

4. Piłka może być wystrzelona 

tylko raz. Jeśli chcesz 

ponownie wystrzelić piłkę, 

musisz ponownie umieścić ją 

w wyrzutni.. 

Uwaga! 

Zachowaj ostrożność podczas wkładania piłek do pojemników, ponieważ palce 

mogą zostać przytrzaśnięte lub skaleczone. 

1. Ustaw przełącznik 
w tryb wyrzutni 
(launcher) 

2. Umieść piłkę 
w wyrzutni 



 

6. Używanie Droppera 

 

1. Możesz załadować więcej piłek 
 

2. Możesz załadować do 3 piłek 

wydłużając dropper 

 

2. Przełącz tryb w tryb 

Dropper. 

3. Dropper będzie opuszczał 

jedną piłkę na raz. 

Ostrzeżenie! 
- Podczas korzystania z wyrzutni należy uważać, aby nie używać jej blisko twarzy. 
- Należy uważać, aby nie uderzyć się w oczy lub twarz. 
- Zachowaj ostrożność, gdy używasz tego produktu w pobliżu dzieci lub osób 
starszych. 
- Nie zaglądaj do wnętrza wyrzutni podczas wkładania piłeczki. 
- Hałas będzie głośny, gdy piłka zostanie wystrzelona. 
- Nie używaj ani nie trzymaj produktu w pobliżu źródeł wody. 

. 



 

7. Diody odbiornika 

 

Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na nadajniku dla wybranego 
odbiornika, wskaźnik LED na nadajniku i odbiorniku zaświeci się na 
chwilę. Gdy odbiornik jest włączony, wskaźnik LED będzie migał co 5 
sekund. 
Sprawdzanie żywotności baterii 
Kolor wskaźnika LED wskazuje poziom naładowania akumulatora. 
Zielony = Bateria w pełni naładowana 
Bursztynowy = Bateria średnio naładowana 
Czerwony = Bateria wymaga ponownego naładowania 
Jeśli urządzenie jest używane, gdy wskaźnik LED jest czerwony, może 
się automatycznie wyłączyć. 
. 



 

8. Ładowanie odbiornika 

 

W odbiorniku BALL TRAINER PRO zastosowano baterię litowo-polimerową. 

1. Naładuj odbiornik przed pierwszym użyciem urządzenia. 

2. Nie należy ładować baterii w pobliżu substancji łatwopalnych. 

3. Całkowicie naładować akumulator, jeśli urządzenie ma być przechowywane bez 

użycia przez okres 3 miesięcy lub dłużej. 

Naładuj urządzenie ponownie jeśli: 

• Lampka kontrolna LED na odbiorniku świeci na czerwono.. 

• Lampka kontrolna na odbiorniku nie zapala się. 

• Lampka kontrolna na odbiorniku świeci się chwilowo, ale nie pozostaje włączona, 

gdy odbiornik jest obsługiwany. 

Procedura ładowania 

Uwaga: Urządzenie jest częściowo naładowane w momencie opuszczenia fabryki 

Dogtra. Po otrzymaniu systemu należy upewnić się, że przed pierwszym użyciem 

należy przeprowadzić pełne 2-godzinne ładowanie wstępne. 

1. Podłącz kabel ładowania do odbiornika, jak pokazano powyżej. 

2. Podłącz ładowarkę do gniazda ściennego o napięciu 120 V lub, jeśli używasz 

ładowarki automatycznej, podłącz do zapalniczki samochodowej tylko w 

przypadku baterii litowo-polimerowych (w Europie używaj ładowarki europejskiej 

o napięciu 230 V). Wszystkie lampki kontrolne powinny świecić się na czerwono 

po prawidłowym podłączeniu, a urządzenie wyłączy się automatycznie podczas 

procesu ładowania. Po pełnym naładowaniu i odłączeniu od kabla akumulatora 

należy ponownie włączyć urządzenie przed użyciem. 

3. Bateria litowo-polimerowa jest w pełni naładowana w ciągu 2 godzin. Podczas 

procesu ładowania diody będą świecić na czerwono. Czerwone światło zmieni się 

na zielone, gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane. 

4. Po naładowaniu należy zakryć gniazda ładowania akumulatorów gumową 

zatyczką na odbiorniku. 

Uwaga: Używaj wyłącznie zatwierdzonych przez Dogtra baterii, ładowarek i 

akcesoriów do swoich produktów Dogtra. Gdy ładowarka nie jest używana, odłącz 

ją od źródła zasilania. 



 

9. Dioda LED na pilocie 

 

Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na nadajniku dla wybranego odbiornika, 

wskaźnik LED na nadajniku i odbiorniku zaświeci się na chwilę. 

Sprawdzanie stanu baterii 

Kolor wskaźnika LED informuje o poziomie naładowania baterii 

Zielone światło po naciśnięciu = Bateria w pełni naładowana 

Zielone światło miga po naciśnięciu przycisku = bateria wymaga 

wymiany 

Jeśli urządzenie jest używane, gdy wskaźnik LED miga na zielono, może się 

automatycznie wyłączyć. 



 

10. Wymiana baterii w pilocie 

  

1. Używając śrubokręta, odkręć 3 śruby 

na pokrywie baterii znajdującej się z tyłu 

nadajnika. 

 

2. Wymień baterie na dwie baterie 

alkaliczne AAA 1,5V. Sprawdź, czy 

baterie są zgodne z biegunowością 

wskazaną na uchwycie baterii. 

 

3. Umieść pokrywę baterii z 

powrotem na miejscu i użyj 

śrubokręta, aby dokręcić śruby. 

Uwaga! 

Jeśli dokręcisz śruby zbyt mocno, 

spowoduje to ich zerwanie i obrót. 

 

4. Aby upewnić się, że nadajnik działa 

prawidłowo, należy nacisnąć jeden z 

przycisków i sprawdzić, czy dioda LED 

zaświeci się na zielono. 

11. Prawidłowe używanie baterii 

1) Podczas wkładania baterii do nadajnika, upewnij się, że bateria jest zgodna z 

biegunowością dodatnią lub ujemną. 

2) Proszę wyjąć baterie z nadajnika i w pełni naładować baterie odbiornika, jeśli 

nie będzie on używany lub umieszczony w magazynie przez dłuższy czas. 

3) Jeśli przechowujesz baterie, nie przechowuj jej razem z metalowymi produktami. 

4) Jeśli bateria wyczerpie się, wymień ją na nową, nawet jeśli pozostała jej jeszcze 

pewna pojemność. 



 

12. Zwiększanie zasięgu 

   

Zasięg nadajnika BALL TRAINER PRO wynosi 100 jardów i może się różnić w 

zależności od sposobu, w jaki używasz nadajnika. Może się on również różnić w 

zależności od warunków geograficznych i otaczającego środowiska. 

Aby uzyskać jak największy zasięg, należy postępować zgodnie z poniższymi 

instrukcjami. 

- Aby zwiększyć zasięg, trzymaj nadajnik w dłoni i nie zasłaniaj górnej części 

nadajnika (znajduje się tam antena wewnętrzna) 

- Najlepszy zasięg można uzyskać, trzymając nadajnik z dala od ciała i 

umieszczając go nad głową. 

- Zawsze przed użyciem należy sprawdzić stan baterii w nadajniku i odbiorniku. W 

razie potrzeby wymień i naładuj baterie. 

- Wydajność baterii spada, gdy są one używane w niższych temperaturach (poniżej 

0°C). 

13. Mocowanie zaczepu do paska 

 

Aby przymocować do nadajnika dołączony zaczep do paska, postępuj zgodnie z 

poniższymi instrukcjami. 

1. Dopasuj zaczep do paska do rowków z tyłu nadajnika. 

2. Mocno trzymając klips na pasek, przykręć śruby z łbem krzyżakowym za 

pomocą śrubokręta. 

Uwaga! 

Dokręć je, aż będą mocno osadzone. Uważaj, aby nie dokręcić zbyt mocno. 

Maksymalny zasięg Standardowy zasięg Minimalny zasięg 



 

14. Kodowanie 

  

Nadajnik posiada kod dla każdego przycisku. Aby dodać kolejny odbiornik, należy 

zakodować nowy odbiornik w nadajniku.transmitter. 

1) Upewnij się, że odbiornik jest wyłączony. 

2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off na górze odbiornika przez 5 sekund. 

3) Wskaźnik LED na odbiorniku zacznie szybko migać na zielono. Możesz zwolnić 

palec z przycisku. 

4) Naciśnij numer na nadajniku, do którego chcesz zakodować odbiornik. Możesz 

sprawdzić, czy odbiornik jest prawidłowo zakodowany, naciskając przycisk na 

nadajniku, co spowoduje jednoczesne włączenie wskaźnika LED na odbiorniku. 

* Do jednego nadajnika można przypisać maksymalnie osiem odbiorników! 

Nie używaj żadnego innego nadajnika przed zaprogramowaniem nowego 

odbiornika. Odbiornik może przypadkowo zakodować się do innego nadajnika, 

jeśli jest używany w tym samym czasie. Jeśli tak się stanie, trzeba będzie 

przekodować odbiornik na właściwy nadajnik. 



  

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TRENINGU 

Rozpoczęcie szkolenia z urządzeniem BALL TRAINER PRO 

Przed rozpoczęciem szkolenia z BALL TRAINER PRO, pies musi znać kilka 

podstawowych komend posłuszeństwa. Pies uczy się najpierw poprzez pokazanie 

mu komendy, a następnie przez wiele powtórzeń w dłuższym okresie czasu. W 

miarę jak pies nabiera biegłości w wykonywaniu tych komend, trener może 

wprowadzać rozproszenia i różne miejsca, aby je wzmocnić. 

 

KONSERWACJA 

Podstawowa konserwacja 

Po każdej sesji treningowej należy dokładnie sprawdzić urządzenie pod kątem 

brakujących części lub uszkodzeń obudowy. Uszkodzona lub pęknięta obudowa 

może mieć wpływ na działanie urządzenia. Po upewnieniu się, że obudowa nie 

jest uszkodzona, należy usunąć wszelkie zabrudzenia i zanieczyszczenia. 

Przechowywanie Konserwacja 

Przed dłuższym przechowywaniem urządzenia należy wyjąć z niego baterię 

nadajnika. Bateria odbiornika powinna być w pełni naładowana przed dłuższym 

przechowywaniem. Podczas przechowywania, odbiornik powinien być w pełni 

naładowany raz w miesiącu i przed pierwszym użyciem. Urządzenia należy 

przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie należy przechowywać urządzenia w 

ekstremalnych warunkach klimatycznych.. 

 


