
Obroża treningowa Premium Dog
Instrukcja obsługi

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTA INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
Ważne informacje odnośnie bezpieczeństwa

UWAGA
Nie stosować u psów agresywnych. Nie używaj tego produktu, jeśli Twój pies jest
agresywny lub jeśli Twój pies ma skłonność 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.
• Dla psów od 6 miesiąca życia i od wagi 4kg.
• NIE stosować, gdy pies lub obroża są mokre.
• NIE WOLNO naciskać i przytrzymywać impulsu lub wibracji przez ponad 10 sekund,

aby uniknąć fizycznego lub psychicznego uszkodzenia psa.
• Pies nie powinien wokalizować ani panikować podczas otrzymywania stymulacji.
Jeśli tak się stanie, poziom stymulacji jest zbyt wysoki i należy powrócić do
poprzedniego poziomu i powtórzyć proces.
• NIE WOLNO ładować urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych.
• Wyłącznie do użytku dla psów. Nie stosować u dzieci.
• To nie jest zabawka i powinna być obsługiwana tylko przez odpowiedzialną osobę
dorosłą.

UWAGA
Do szkolenia na smyczy. Nie należy przypinać smyczy do obroży treningowej. 
Oprócz obroży treningowej należy używać zwykłej obroży
Ryzyko uszkodzenia skóry. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie 
wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Właściwe dopasowanie obroży jest 
ważne. Obroża noszona zbyt długo lub założona zbyt ciasno na szyi psa może 
spowodować uszkodzenie skóry. Począwszy od zaczerwienienia, aż do 
owrzodzeń ciśnieniowych; stan ten jest powszechnie znany jako odleżyny.
• NIE pozostawiaj obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.
•NIE pozostawiaj obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.
Gdy to możliwe, co 1 do 2 godzin zmieniaj położenie obroży na szyi psa.
- Sprawdź dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi; postępuj zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w niniejszej
instrukcji.
- Nigdy nie zapinaj smyczy do obroży; spowoduje to nadmierny nacisk na styki.
- Co tydzień myj okolice szyi psa i sondy kontaktowe obroży wilgotną szmatką.
- Codziennie sprawdzaj, czy w miejscu kontaktu nie pojawiła się wysypka 
- W przypadku stwierdzenia wysypki należy zaprzestać stosowania obroży do czasu 
zagojenia się skóry. Jeśli stan ten utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy 
skontaktować się z lekarzem weterynarii.
- Ten produkt jest dostarczany z przewodzącymi silikonowymi osłonami, proszę 
upewnić się, że są one noszone na punktach kontaktowych przed założeniem 
odbiornika na psa i sprawdzić obecność silikonowej osłony co godzinę.

Te kroki pomogą zapewnić Twojemu psu bezpieczeństwo i komfort. Niektóre psy czują 
się komfortowo podczas noszenia styków ze stali nierdzewnej. Niektóre psy są 
wrażliwe na nacisk styków. Możesz stwierdzić, że niektóre psy są wrażliwe na obrożę. 
Jeśli tak, możesz rozluźnić niektóre z tych środków ostrożności. Ważne jest, aby 
kontynuować codzienne kontrole obszaru kontaktowego. W przypadku stwierdzenia 
zaczerwienienia lub owrzodzenia należy zaprzestać stosowania obroży do czasu 
całkowitego zagojenia się skóry.
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Port ładowania

Odbiornik

W jaki sposób działa system
Zdalna obroża jest łatwa w użyciu dzięki zaawansowanemu wyświetlaczowi, który 
dokładnie informuje o poziomie stosowanej stymulacji.
Zdalna obroża treningowa pomaga kontrolować psa bez smyczy. Po naciśnięciu 
przycisku, pilot wysyła sygnał aktywujący obrożę odbiorczą Twojego psa. Otrzymuje 
on bezpieczną, ale denerwującą stymulację. Szybko nauczy się skojarzeń pomiędzy 
swoim zachowaniem a Twoją korektą; w krótkim czasie będziesz miał lepiej 
zachowującego się psa. Zdalna obroża treningowa jest bezpieczna, wygodna i 
skuteczna zarówno dla psów małych jak i dużych ras.
Dzięki konsekwentnemu i prawidłowemu stosowaniu obroży treningowej można 
nauczyć psa podstawowych komend i skorygować wiele zachowań, które pies 
przejawia.

I I I. Sposób działania
Krok 1  Jak włączyć lub wyłączyć obrożę
Aby wyłączyć pilot
1.Naciśnij i trzymaj      przez 2 sekundy aby włączyć pilot. Podświetlenie zostanie
włączone.
2.Podświetlenie zostanie wyłączone po 15 sekundach, jeśli nie zostanie 
wykonana żadna operacja na przyciskach pilota..
3.Wyświetlacz LCD wyłączy się po 2 minutach, jeśli nie będzie żadnej operacji.

Aby wyłączyć pilot
Naciśnij i trzymaj        przez dwie sekundy aby wyłączyć pilot.
Aby włączyć odbiornik
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, obroża odbiornika 
zawibruje, a wskaźnik LED zacznie migać na zielono.

Aby wyłączyć odbiornik
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, obroża odbiornika wyda 
dźwięk ostrzegawczy, a zielona dioda LED wyłączy się.

Uwagi: Aby przedłużyć żywotność baterii, wyłączaj  pilot i obrożę, gdy nie są 
używane przez dłuższy czas.

Krok 2

1.Naciśnij        /        /         aby wysłać pojedyńczą korektę w postaci dźwięku, wibracji
lub impulsu.

Jak działa pilot

2.Naciśnij i trzymaj        /        /        ,aby wysłać długą korektę z ograniczeniem do 10

sekund w postaci dźwięku, wibracji lub impulsu.
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Uwaga:Sugerujemy aby nie przytrzymywać       /        /         przez długi czas, aby
uniknąć fizycznych lub psychicznych obrażeń psa.

3. Naciśnij przycisk stymulacji             i wybierz        /        /         , i przekręć ją, aby
wybrać poziom dźwięku, impulsu i wibracji. Możesz nacisnąć dedykowane przyciski
/        /                  aby potwierdzić poziom lub odczekać 10 sekund bez operacji
Uwaga:         /        /        ikona będzie migać na ekranie pilota, gdy będziesz
operował przyciskiem stymulacji, a przestanie migać po naciśnięciu dowolnego
przycisku  (        /        /        /         ) lub po 10 sekundach bez operacji.

4. Naciśnij i przytrzymaj        aby zapalić światło na obroży odbiornika, które pomaga 
zlokalizować psa w nocy, które zostanie wyłączone po kolejnych 10 sekundach.

Krok  3 Testowanie funkcji
Testowanie dźwięku
-    Naciśnij         aby przetestować funkcje dźwięku.
-Odbiornik wyda dźwięk wskazując, że funkcja dźwięku działa.
.

Testowanie wibracji
-    Naciśnij       aby przetestować wibracje.
-Odbiornik wyśle wibracje wskazując, że funkcja wibracji działa.

Testowanie impulsu
-Zamocuj lampkę testową na stykach.
-    Naciśnij        aby przetestować funkcje impulsu
-Lampka testowa będzie świecić informując, że impuls jest wysyłany. Im mocniejszy 
impuls tym lamka będzie świecić mocniej

Testowanie świała
-Naciśnij        aby przetestować światło.

-Światło będzie się świecić po naciśnięciu                oznaczając, że funkcja działa.

Uwagi:
Dla komfortu i bezpieczeństwa psa, proszę upewnić się, że przewodzące osłony 
silikonowe są założone na punkty kontaktowe przed założeniem obroży psa.
Silikonowe osłony przewodzą impuls..
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Krok 4 Jak założyć obrożę

Ważne: Właściwe dopasowanie i umiejscowienie obroży jest ważne dla efektywnego 
szkolenia. PStyki z przewodzącą silikonową osłoną muszą mieć bezpośredni kontakt 
ze skórą psa na spodniej stronie szyi. Aby zapewnić prawidłowe założenie, wykonaj 
następujące kroki:
1. Upewnij się, że obroża z odbiornikiem jest wyłączona.
2. Każ swojemu psu stanąć wygodnie (3A).
3. Umieść obrożę odbiorczą na szyi psa w pobliżu uszu.
Wyśrodkuj styki pod szyją psa, dotykając skóry.
Uwaga: Czasami konieczne jest przycięcie włosów wokół styków, aby upewnić 
się, że kontakt jest stały.

UWAGA Nie należy golić szyi psa, ponieważ może to zwiększyć 
ryzyko podrażnienia skóry.

4. 

5. Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut, a następnie ponownie sprawdź 
założenie. Sprawdzaj założenie ponownie, gdy Twój pies będzie się lepiej czuł w 
obroży

Obroża powinna przylegać do ciała, ale być na tyle luźna, aby jeden palec mógł 
się zmieścić między paskiem a szyją psa (3C).

3A 3C3B

6. Jak przymocować pasek do obroży odbiorczej?
Postępuj zgodnie z instrukcją 1-2-3-4, aby nawlec pasek.
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Krok 5 Jak znaleźć najlepszy poziom korekty dla twojego psa?
Ważne: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu.
Zdalna obroża treningowa posiada 8 rodzajów dźwieku, 16 poziomów dla wibracji i 99 
impulsu. W przypadku dźwięku istnieje 8 rodzajów a różnica między nimi polega 
jedynie na częstotliwości. W przypadku wibracji i impulsu, poziom 1 jest najniższy; 
poziom 16 jest najwyższy dla wibracji i 99 dla impulsu. Dzięki temu możesz wybrać 
poziom stymulacji, który jest najlepszy dla Twojego psa. Po założeniu obroży z 
odbiornikiem na psa, nadszedł czas, aby wybrać poziom korekty, który jest dla niego 
najlepszy. Jest to tak zwany Poziom Rozpoznawania. Niewielka zmiana w 
zachowaniu psa, np. rozglądanie się z zaciekawieniem, drapanie po obroży lub 
strzyżenie uszu, wskazuje na Poziom Rozpoznawania, który jest dla niego najlepszy.

Wykonaj poniższe kroki, aby sprecyzować poziom korekty:
1. Zaczynając od poziomu 1, naciskaj przycisk sygnału 
dźwiękowego/wibracji/wstrząsu statycznego w sposób ciągły przez 1 do 2 sekund. 
Uwaga: Gdy przycisk Dźwięku /Wibracji/Wstrząsu Statycznego zostanie przytrzymany 
przez 10 kolejnych sekund, Zdalny Nadajnik "wyłączy się" i musisz zwolnić i ponownie 
nacisnąć przycisk, aby zapewnić dodatkową stymulację.
2. Jeśli pies nie wykazuje żadnej reakcji, powtórz poziom stymulacji kilka razy przed 
przejściem do następnego poziomu.
3. TWÓJ PIES NIE POWINIEN WOKALIZOWAĆ ANI PANIKOWAĆ PODCZAS 
OTRZYMYWANIA STYMULACJI. JEŚLI TAK SIĘ STANIE, POZIOM STYMULACJI 
JEST ZBYT WYSOKI I NALEŻY WRÓCIĆ DO POPRZEDNIEGO POZIOMU I 
POWTÓRZYĆ PROCES.
4. Przechodzić w górę przez Poziomy Stymulacji, aż pies niezawodnie zareaguje na 
stymulację.
5. Jeśli Twój pies nadal nie wykazuje żadnej reakcji przy najwyższym poziomie 
Wibracji lub Impulsu sprawdź założenie Odbiornika. . Następnie wróć do punktu #1 i 
powtórz proces. Jeśli nadal nie przyniesie to żadnych rezultatów, konieczne będzie 
przycięcie sierści psa wokół punktów kontaktowych.
Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności Twój pies nadal nie sygnalizuje, 
że odczuwa stymulację, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta.

Krok  6 Uzyskiwanie największego zasięgu
Teren, pogoda, roślinność, transmisja z innych urządzeń radiowych i inne czynniki 
mają wpływ na maksymalny zasięg.
Aby uzyskać optymalny zasięg, trzymaj zdalny nadajnik w pozycji poziomej, z dala 
od ciała. Aby uzyskać maksymalną siłę sygnału, należy utrzymywać urządzenie w 
stanie naładowanym.

Największy zasięh                              Standardowy zasięg                             Najmniejszy zasieg

*Nie należy dotykać anteny, w przeciwnym razie zasięg może się znacznie 
zmniejszyć.



Krok 7 Wskaźniki na ekranie i odbiorniku
*LCD EKRAN na pilocie

Światło LED na odbiorniku

Impuls

Dźwięk

Wibracja

Poziom baterii

Poziom stymulacji wibracji/impulsów; poziom 1-16 dla wibracji i 1-99 dla 
impulsu.

8 rodzajów dźwięku

Wybór psa (kanał)

Keypad Lock

*Wskaźniki na pilocie

Działanie pilota Kontrolka na pilocie

Naciśnij      , aby wysłać dźwięk do odbiornika 
( limit czasu 10 sekund)

Naciśnij     , aby wysłać wibracje do odbiornika 
( limit czasu 10 sekund)

Naciśnij     , aby wysłać impuls do odbiornika ( 
limit czasu 10 sekund)

Ładowanie pilota

Pilot w pełni naładowany

Naciśnij     , aby włączyć światło na odbiorniku 
( limit czasu 10 sekund)

Zielony kolor

Zielony kolor

Czerwony kolor

Zielony kolor miga

Stały zielony kolor

Zielony kolor
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*Wskaźniki na pilocie

Działanie obroży Odpowiedź wskaźnika

System działa

Słaba bateria

Pełne naładowanie/Tryb parowania

Podczas ładowania

Wolne miganie w kolorze zielonym

Szybkie miganie w kolorze zielonym

Wskaźniki zaczynają świecić na zielono

Wolne miganie w kolorze zielonym

Krok 8  Ladowanie urządzenia
Zdalna obroża treningowa wykorzystuje baterie litowo-polimerowe, NIE WOLNO 
ładować urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych. Przed użyciem należy w pełni 
naładować pilot i odbiornik.

Naładuj zdalną obrożę treningową, jeśli:
Wskaźnik na odbiorniku szybko miga lub nie włącza się.
Na wyświetlaczu LCD zdalnego nadajnika pozostał tylko 1 pasek poziomu baterii lub 
wskaźnik na pilocie nie włącza się.

Ładowanie Kroki:
1.Unieś gumową osłonę na gnieździe ładowaniaodbiornika.
2.Podłącz kabel USB do gniazda ładowania odbiornika i pilota.
3.Podłącz kabel USB do ładowarki, powerbank lub laptopa z wyjściem 5V.

Uwagi:
Czas ładowania trwa 2~3 godziny, wskaźnik na obu pilocie i odbiorniku  będzie migał 
powoli podczas ładowania.
Pilot: Całkowicie naładowany, zielony wskaźnik LED stanie się stały.
Odbiornik: W pełni naładowany, zielony wskaźnik LED będzie stał..

8

on surface of the charger.



Krok 9 HJak sparować pilot i odbiornik
Jeśli uważasz, że odbiornik nie reaguje na zdalny nadajnik, wykonaj poniższe kroki, 
aby je sparować.
1.Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na odbiorniku przez 3 sekundy, aby 
włączyć odbiornik
2.Naciśnij przycisk zasilania na odbiorniku 3 razy, aby wejść w tryb parowania. 
Usłyszysz sygnał ostrzegawczy i wskaźnik zacznie świecić. Masz teraz 10 sekund na 
zakończenie parowania

3.Naciśnij           lub        lub       lub        na pilocie a odbiornik zareaguje odpowiednio,
wskazując, że proces parowania został zakończony.
Wskazówka: możesz nacisnać        aby wybrać kanał 1 lub kanał 2 do sparowania
pilota i odbiornika. System może sparować 2 odbiorniki jednocześnie. Jeśli nie możesz
sparować urządzenia pomyślnie, może to być spowodowane zakłóceniami sygnału.
Proszę spróbować w nowym miejscu lub skontaktować się z naszym centrum
serwisowym.

N

Jeśli kupisz nowy odbiornik, postępuj zgodnie z krokiem 9, aby sparować nowy 
odbiornik z pilotem

Uwagi: Pilot i odbiornik będą działać tylko na kanale, który został sparowany. Na 
przykład, jeśli sparowałeś pilot z odbiornikiem na kanale 1, pilot może sterować 
odbiornikiem tylko na kanale 1, a nie będzie działał na kanale 2.
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