
Opakowanie zawiera
• 1x Urządzenie 
przeciw szczekaniu 
(Bateria 9V nie 
znajduje się w 
zestawie)

Specyfikacja
• Częstotliwość dźwięku - 150 dB. 
• Światło białe - 2800 mcd 
• Potrzebna bateria 9V – nie znajduje się w zestawie!

INSTRUKCJA

Urządzenie przeciw szczekaniu

INSTRUKCJA

Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA

Szkolenie psa

Możesz użyć tego urządzenia do emitowania krótkich dźwięków 
jak w alfabecie Morse’a. Na przykład, naciśnij przycisk 3 razy ( - 
- - ), to może oznaczać, aby Twój pies przestał szczekać. Na 
początek proponujemy nauczyć psa komendy „siad” używając 
określonej kombinacji. Użyj kombinację, którą chcesz używać 
podczas sygnalizowania komendy „siad”, powiedz „siad” 
wesołym głosem i zrób ruch dłonią. Rób tak, aż pies usiądzie i 
nagrodź go smakołykiem. Powtórz czynność kilka razy, następ-
nie spróbuj bez użycia dłoni, a potem bez używania komendy 
głosowej. Celem jest, aby pies usiadł tylko przy użyciu dźwięku. 
Następnym razem spróbuj tego samego sposobu podczas 
szczekania. Bądź cierpliwy i życzliwy.

Środki ostrożności

• Bądź ostrożny podczas szkolenia psa na zewnątrz, upewnij się, 
że w pobliżu nie ma innych psów, aby im nie przeszkadzać.
• Nie prowokuj niepotrzebnie psa przy użyciu urządzenia, nie 
uzyskasz pożądanych rezultatów.
• Nie przykładaj urządzenia do swojego lub psiego ucha, może to 
podrażnić słuch.
• Nie używaj światła do szkoleń, ponieważ za mocno rozładowu-
je to baterię.

Gwarancja

Kontakt

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. 
Możesz ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Słowenia, zwracając się z żądaniem o 
bezpłatną wymianę lub pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego 
produktu. 
Wyślij wiadomość e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. 
Okres trwałości produktu wynosi 24 miesiące od daty otrzymania 
produktu.

Urządzenie składa się z dwóch elementów: częstotliwości dźwięku i 
światła białego. Dźwięk jest używany głównie do szkoleń, aby pies 
przestał szczekać, usiadł, położył się… światła można użyć jako 
środek ostrożności, jeśli czujesz, że niebezpieczny pies lub kot zbliża 
się do Ciebie i Twojego psa, lub jako latarka podczas nocnych 
spacerów z psem. Aby włączyć światło, przestaw przełącznik na 
poprzedni stopień i naciśnij przycisk BEAM.

E-mail:  support@d4web.eu  
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija 

ЗА КОНТАКТ


