
OBROŻA ANTYSZCZEKOWA DLA PSA 
MODEL: AG13

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
 

• Dzięki zastosowaniu ultradźwięków obroża skutecznie karci psa za uporczywe szczekanie. Obroża
sama się wyłącza gdy tylko pies przestaje ujadać. 

• Obrożę zakłada się tak aby urządzenie znajdowało się dokładnie na krtani psa. Gdy tylko zacznie 
szczekać lub wyć drgania krtani spowodują uruchomienie urządzenia. Dzięki temu pies nie 
zostanie przypadkowo skarcony przez obrożę, kiedy szczeka inne zwierzę. 

• Dzięki temu urządzeniu skończą się Twoje kłopoty z sąsiadami skarżącymi się na zbyt głośne 
szczekanie. 

• Ultradźwięki emitowane przez obrożę nie są niebezpieczne dla zwierzęcia. W krótkim czasie 
• Regulowany obwód obroży: 20-40 cm (zbudowana z rozciągliwego materiału) 
• System pozwala na ustawienie czułości urządzenia (przyciski LOW i HIGH) oraz wybór 

emitowanych dźwięków (AUDIBLE i ULTRASONIC) a także przycisk włączający i wyłączający 
czujnik. 

• Zasilanie: bateria 2xAG10 

2. Schemat budowy urządzenia

3. Funkcje przycisków

• ON/OFF – włącza i wyłącza urządzenie,
• HIGHT – zwiększa czułość urządzenia, mniejszy odgłos uruchomi urządzenie
• LOW – zmniejsza czułość urządzenia, większy odgłos uruchomi urządzenie
• AUDIBLE – przycisk ten pozwoli na słyszenie wszystkim wkoło, kiedy urządzenie zadziała, 

stosowane jest głównie do Testu urządzenia,
• ULTRASONIC – przycisk ten działa w ten sposób jak AUDIBLE z tym że dźwięk jest tylko 

słyszalny dla psa;
Dioda LED umieszczona na froncie urządzenia sygnalizuje działanie urządzenia, nawet kiedy włączona jest 
opcja ULTRASONIC, pozwala ona sprawdzić czy urządzenie nadal działa.

4. Sposób użycia

• załóż obrożę na szyje psa, tak aby nie była ani za luźna aby za ciasna, pomoże Ci w tym 
elastyczny pasek,

• włącz urządzenie,
• przełącz w tryb Testu za pomocą przycisku AUDIBLE, tak aby słyszeć kiedy urządzenie zadziała, 

obserwuj również diodę LED,
• dostosuj czułość urządzenia za pomocą przycisków: HIGH i LOW, w celu tym należy obserwować 

zachowanie się zwierzęcia, jeśli będzie hałasować w dalszym ciągu należy zwiększyć czułość 
urządzenia, 

• po sprawdzeniu czy urządzenie działa w sposób prawidłowy przełącz w tryb Cichy za pomocą 
przycisku ULTRASONIC,

• działanie urządzenia będzie sygnalizować zapalająca się dioda LED,
• w przypadku gdybyś chciał zdjąć urządzenie, pamiętaj aby je przed tym wyłączyć.

5. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Chroń urządzenie przed działaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Zawsze wyłącz urządzenie przed założeniem jak i zdjęciem z psa.
• W sposób odpowiedni dostosuj moc czułość urządzenia.
• Urządzenie nie jest wodoszczelne.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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