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Úvod
 VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkají-
cí se tohoto výrobku naleznete v přiložené 
příručce Bezpečnostní pokyny a produkto-
vé informace.

Popis přístroje 
Jednotka BarkLimiter

 1 Kontaktní body

 2 Stupnice pro nastavení režimu 
a intenzity

 3 Stavová LED kontrolka

Jednotka BarkLimiter Deluxe

 1 Kontaktní body

 2 Stupnice pro nastavení režimu 
a intenzity

 3 Stavová LED kontrolka

 4 Kontakty pro připojení nabíjecí spony 
(pouze BarkLimiter Deluxe)

Připevnění protištěkací jednotky 
na obojek
1  Pásek protáhněte koncem bez přezky  1  

skrz otvor  2  na boku jednotky.

2  Pásek obojku protáhněte otvorem přibliž-
ně do 2/3 jeho délky.

3  Pak protáhněte pásek obojku i otvorem 
 3  na druhé straně přístroje.

4  Zatáhněte za oba konce obojku tak, aby 
pásek obojku jednotku těsně obepínal.
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Nabíjení jednotky BarkLimiter 
Deluxe

POZNÁMKA
Abyste zabránili korozi, před připojením 
nabíjecí spony důkladně osušte kontakty 
jednotky na obojku a také jejich okolí.

Před nasazením obojku na krk psa nejpr-
ve sejměte nabíjecí sponu. Pokud byste 
sponu nesundali, mohla by se z obojku 
uvolnit a ztratit se.

Před prvním použitím přístroje byste měli 
kompletně nabít akumulátor. Nabití zcela vy-
bitého akumulátoru trvá přibližně dvě hodiny. 
Přístroj je možné nabíjet při okolní teplotě 
v rozmezí 0°C až 40°C. 
1  K přístroji přiložte nabíjecí sponu  1  

a zacvakněte ji.

2  Malý konec napájecího kabelu připojte 
do mini USB portu  2  nabíjecí spony.

3  Druhý konec napájecího kabelu připojte 
do napájecí zásuvky. 
Stavová LED kontrolka při nabíjení svítí 
červeně.

4  Pokud začne stavová LED kontrolka svítit 
zeleně, sejměte nabíjecí sponu z jednotky 
na obojku.

Zapnutí jednotky na obojku
Na stupnici nastavte jiný znak než N.

Po 30ti vteřinové prodlevě začne být přístroj 
aktivní. Na dobu pěti vteřin se rozsvítí stavo-
vá LED kontrolka signalizující úroveň nabití 
akumulátoru. Po uplynutí dalších 25 vteřin 
se jednotka aktivuje. Stavová LED kontrolka 
občas blikne, čímž upozorňuje na to, že 
zaznamenala zvuk, pohyb nebo vibrace.

Vypnutí jednotky na obojku
Na stupnici nastavte otočením znak N.

Otáčení stupnice

POZNÁMKA
Nepřetáčejte stupnici za její mez. Seři-
zovací kolečko se stupnicí nelze otáčet 
za znak 7.
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Seřizovacím kolečkem se stupnicí lze 
záměrně otáčet ztěžka. Jedná se o opatře-
ní, které zabraňuje neúmyslnému otočení 
stupnice v době, kdy má obojek s jednotkou 
na sobě pes.

Do zářezu seřizovacího kolečka vložte 
minci nebo podobný předmět.

Usměrňování štěkotu
Pokud je přístroj zapnutý a je i s obojkem 
správně nasazený na krku psa, automatic-
ky sám rozpozná psí štěkání, které bude 
korigovat. Vám stačí jen nastavit způsob 
a intenzitu těchto zákroků.
Pokud jednotka zaznamená pohyb nebo ště-
kání, stavová LED kontrolka krátce zabliká.

Krátké 
bliknutí

Jednotka zaznamenala pohyb 
a nebyla provedena žádná akce.

Dlouhé 
bliknutí

Bylo rozpoznáno štěkání, proti 
kterému přístroj zasáhl.

Nasazení obojku na krk psa
 UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili podráždění kůže psa 
od kontaktních bodů, po 24 hodinách 
nošení sundejte psovi obojek s jednotkou 
minimálně na osm hodin.

Přístroj není navržen na používání u lidí. 
Nenechávejte nikoho, aby si ho zkoušel.

POZNÁMKA
Před nasazením obojku na krk psa nejpr-
ve sejměte nabíjecí sponu. Pokud byste 
sponu nesundali, mohla by se z obojku 
uvolnit a ztratit se.

Aby mohl přístroj správně vyhodnotit štěká-
ní, musí být obojek i přístroj správně nasa-
zeny. Pokud je obojek příliš volný nebo není 
umístěn ve správné poloze, může se stát, 
že přístroj nezasáhne v pravou chvíli. Může 
dojít k prodlevě akce nebo nebude splněn 
účel obojku, což je odnaučit psa štěkat.
1  Nasaďte psovi obojek tak, aby byl umís-

těn uprostřed jeho krku.
2  Otočte obojek tak, aby byla jednotka 

v přední části krku a LED kontrolka smě-
řovala k bradě psa, zatímco se kontaktní 
body dotýkají jeho krku.
TIP: Kontaktní body přístroje by se měly 
nacházet v blízkosti hlasivek psa. Přesná 
poloha se liší v závislosti na plemeni kon-
krétního psa. Pokud přístroj nedokáže psí 
štěkot rozpoznat, měli byste jej přesunout 
blíže nebo dále od psího těla tak, abyste 
našli tu nejvhodnější polohu. 
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3  Utáhněte pásek obojku tak, aby byl psovi 
obojek pohodlný a zapněte přezku.
POZNÁMKA: Obojek by měl mít pes dob-
ře utažený tak, aby se neprotáčel nebo 
neklouzal psovi po krku. Zároveň však 
musí být pes schopen normálně polykat 
potravu a pít vodu. Zpočátku byste měli 
sledovat chování psa, abyste se ujistili, že 
obojek není utažen příliš těsně.

4  Zahýbejte s přístrojem, aby se kontaktní 
body dostaly skrz srst na tělo.
POZNÁMKA: Aby mohla jednotka 
efektivně rozpoznat štěkání a následně 
zasáhnout, musí se kontaktní body dotý-
kat kůže psa.

5  Pokud je pásek obojku příliš dlouhý, 
zastřihněte ho, přičemž ponechte přesah 

minimálně 8 cm.
TIP: Dírku pro zapnutí přezky, která před-
stavuje ideálně utažený obojek, si můžete 
označit pro příště.

Změna způsobu korigování 
štěkotu a úrovně intenzity
 Otáčením seřizovací stupnicí zvolte požado-
vanou možnost:
•  Pro zásah v podobě vibrací zvolte V

(strana 4).
•  Pro automatické nastavení intenzity zása-

hu zvolte A (strana 4). 
•  Pro nastavení intenzity zásahu zvolte 

úroveň 1 až 7 (strana 5).
Čím vyšší číslo, tím větší intenzita.

Vibrace
Přístroj může korigovat chování psa 
prostřednictvím krátkých vibrací. Pokud 
jsou použity vibrace, nedojde k elektrické 
stimulaci.

Automatické nastavení intenzity
Přístroj dokáže v závislosti na reakcích 
štěkajícího psa nastavit intenzitu stimulace 
automaticky. Jednotka začíná se zásahem 
na nejnižším stupni intenzity, kterou postup-
ně zvyšuje, dokud pes nepřestane štěkat. 
Jakmile se pes ztiší, intenzita se sníží.
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Funkce automatického nastavení intenzity je 
navržená tak, aby odnaučila psa nepříjem-
nému štěkání. Pokud chcete, aby pes pře-
stal štěkat v kratší době, měli byste nastavit 
stupeň intenzity ručně.

Výběr odpovídající úrovně intenzity

 UPOZORNĚNÍ
Abyste zabránili podráždění kůže psa 
od kontaktních bodů, po 24 hodinách 
nošení sundejte psovi obojek s jednotkou 
minimálně na osm hodin.

Úroveň intenzity stimulace můžete nastavit 
ručně v rozmezí 1 až 7. Měli byste zvolit 
nejnižší možný stupeň intenzity zásahu, 
který psa přinutí přestat štěkat. Pokud jste 
danému psovi dosud protištěkací obojek 
nedávali, bude mu chvíli trvat, než zjistí, že 
příčinou stimulace je právě jeho štěkání.
1 Nastavte intenzitu na nejnižší úroveň.
2  Po dobu třiceti minut sledujte reakce psa 

při štěkání, např. potřásání hlavou, pohy-
by krku, změny ve způsobu štěkání nebo 
jen změny výrazu.

3  Pokud si nevšimnete žádného zvláštního 
chování, zvyšujte postupně intenzitu 
vždy o jeden stupeň, dokud nezazname-
náte jemnou, ale rozpoznatelnou reakci 
na stimulaci.

4  Dopřejte psovi 24 hodin na to, aby se 
naučil na stimulaci reagovat utichnutím.

5  Pokud pes, který má na sobě aktivní obo-
jek, nepřestává štěkat, zvyšujte postupně 
intenzitu zásahu až na úroveň, která jej 
od štěkání odradí.

Počítadlo Bark Odometer™
Při vypínání jednotky hlásí LED kontrolka 
červeným a zeleným blikáním počet případů, 
kdy přístroj od svého zapnutí zaznamenal 
štěkání. Tato funkce Vám pomůže sledovat 
chování psa s ohledem na štěkání.

Červené bliknutí 10 štěknutí

Zelené bliknutí 1 štěknutí

Pokud například LED kontrolka blikne jednou 
červeně, a pak čtyřikrát zeleně, znamená to, 
že přístroj zachytil štěkání 14krát.

Získání informací z počítadla
1 Sejměte přístroj psovi z krku.
2  Umístěte přístroj tak, abyste viděli stavo-

vou LED kontrolku.
3 Na stupnici nastavte otočením znak N.
4 Spočítejte červená a zelená blikání.
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Problémy 
a jejich odstranění

Přístroj se nezdá být aktivní
Pokud je přístroj aktivní, stavová LED kont-
rolka bliká pouze v případě, že je rozpoznán 
štěkot nebo pohyb.
•  Ověřte si, zda je jednotka na obojku 

zapnutá (strana 2).
•  Ujistěte se, že není vybitá baterie 

(strana 7).
•  Sundejte přístroj a obojek psovi z krku 

a krátce s přístrojem zatřeste.
Pokud je přístroj aktivní, zaznamená po-
hyb a rozsvítí se stavová LED kontrolka.

Můj pes stále štěká
Pokud pes, který má nasazený obojek 
s přístrojem, nepřestává štěkat, můžete 
zkusit některé z níže uvedených opatření 
pro zvýšení efektivity jednotky.
•  Utáhněte obojek, který však musí být 

psovi stále pohodlný (strana 3).
•  Změňte polohu přístroje na krku psa 

(strana 3).
•  Zahýbejte s přístrojem, aby se kontaktní 

body dostaly skrz srst na tělo.
•  Postupně zvyšujte stupeň intenzity zása-

hu (strana 5).

Informace o přístroji  
Technické údaje - BarkLimiter

Typ baterie Uživatelem vyměnitelná 
3V CR2 lithiová válcová 
baterie

Životnost baterie 6 měsíců, 
při normálním užívání

Rozmezí provozní 
teploty

Od -15°C do 60°C

Voděodolnost IPX7

Technické údaje 
- BarkLimiter Deluxe

Typ akumulátoru Dobíjitelný a vyměni-
telný akumulátor li-on

Provozní doba 
akumulátoru

3 měsíce, 
při normálním užívání

Provozní teplota Od -15°C do 60°C

Teplota pro nabíjení Od 0°C do 40°C

Teplota pro usklad-
nění (1 měsíc)

Od -20° do 50°C 

Teplota pro usklad-
nění (3 měsíce)

Od -20° do 40°C 

Teplota pro usklad-
nění (1 rok)

Od -20° do 20°C 
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Voděodolnost IPX7

Režim spánku
Aby se co nejvíce prodloužila životnost/
provozní doba baterie, přepne se přístroj 
v době, kdy není zaznamenáno žádné 
štěkání nebo pohyb, do úsporného režimu. 
Při zvýšení aktivity psa se přístroj automatic-
ky opět zapne.

Kontrola úrovně nabití baterie
Na stupnici nastavte jiný znak než N.

Stavová LED kontrolka se na pět vteřin roz-
svítí v barvě odrážející úroveň nabití baterie.

Zelená Baterie je dostatečně nabitá.

Žlutá Baterii bude třeba brzy dobít 
nebo vyměnit.

Červená Baterie by měla být ihned vymě-
něna nebo dobita. Funkce usměr-
ňování štěkotu psa je vypnuta.

Pokyny pro výměnu baterie 
v přístroji BarkLimiter

 VAROVÁNÍ
Pro vyjmutí baterie nikdy nepoužívejte 
ostré předměty.

 

 UPOZORNĚNÍ
Pro správnou likvidaci baterií kontaktujte 
místní sběrný dvůr.

Součásti přístroje BarkLimiter

 1 Zadní krytka

 2 Těsnění

 3 Baterie

 4 Označení polarity

Výměna baterie v jednotce 
BarkLimiter
Před výměnou baterie očistěte přístroj tak, aby 
na něm nebyly žádné usazeniny a aby nebyl 
mokrý. K výměně budete potřebovat také malý 
křížový šroubovák.
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Starou baterii musíte nahradit novou lithio-
vou baterií 3V CR2.
1  Vyšroubujte čtyři šrouby v rozích zadní 

krytky.
2 Sejměte zadní krytku.

Na vnitřní straně zadní krytky je usazena 
baterie.

3 Vyjměte baterii.
4  Do úchytů zadní krytky vložte v souladu 

s označením polarity na vnitřní straně 
krytky novou baterii.
Při správném usazení baterie do zadní 
krytky se ozve cvaknutí.

5  Ujistěte se, že není poškozené těsnění, 
které by mělo přesně dosedat do zářezu.

6 Přiložte zadní krytku zpět k jednotce.
7  Zajistěte zadní krytku přišroubováním čtyř 

šroubů.

Pokyny pro výměnu baterie 
v přístroji BarkLimiter Deluxe

 VAROVÁNÍ
Součástí tohoto přístroje je akumulá-
tor li-on. Abyste předešli zranění nebo 
poškození přístroje z důvodu vystavení 
akumulátoru nadměrnému horku, uložte 
přístroj mimo dosah přímého slunečního 
záření.

Pro vyjmutí akumulátoru nikdy nepouží-
vejte ostré předměty.

 UPOZORNĚNÍ
Pro správnou likvidaci baterií kontaktujte 
místní sběrný dvůr.

Součásti přístroje BarkLimiter 
Deluxe

 1 Soustava akumulátoru

 2 Těsnění

 3 Konektor akumulátoru

 4 Přístroj

 5 Zajišťovací šrouby
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Výměna soustavy akumulátoru 
jednotky BarkLimiter Deluxe
Před výměnou baterie očistěte přístroj tak, 
aby na něm nebyly žádné usazeniny a aby 
nebyl mokrý.  Při výměně budete potřebo-
vat také šroubovák na zajišťovací šrouby, 
který je součástí balíčku nové soustavy 
akumulátoru.
Novou soustavu akumulátoru můžete 
zakoupit na stránkách http://buy.garmin.com 
nebo u svého dealera Garmin. Soustava 
akumulátoru je tvořena zadní krytkou, jejíž 
součástí jsou těsnění, akumulátor a konektor 
akumulátoru.
1  Vyšroubujte čtyři zajišťovací šrouby 

v rozích přístroje.
2 Zvedněte soustavu akumulátoru.
3  Odpojte konektor akumulátoru 

od přístroje.
TIP: Při tomto úkonu byste měli uchopit 
dráty co nejblíže ke konektoru a vytáh-
nout konektor z obvodové desky.

4  K přístroji připojte konektor nové soustavy 
akumulátoru.
Správně připojený konektor se zajistí 
s cvaknutím a jeho horní část je zarovná-
na s okrajem portu.

5  Ujistěte se, že není poškozené těsnění, 
které by mělo přesně dosedat do zářezu.

6  Soustavu akumulátoru a přístroj k sobě 
pevně přitiskněte a nasaďte zpět všechny 
šrouby, aniž byste je dotahovali.

7  Ověřte si, že jsou soustava akumulátoru 
a přístroj vzájemně dobře zarovnány 
a není mezi nimi žádná mezera.

8 Utáhněte stejnoměrně všechny šrouby.

Získání dalších informací
Další informace o tomto přístroji naleznete 
na internetových stránkách společnosti 
Garmin®.
•  Přejděte na stránky www.garmin.com/

outdoor.
•  Navštivte stránky www.garmin.com/

learningcenter.
•  Informace o volitelném příslušenství 

a náhradních součástkách získáte 
na stránkách http://buy.garmin.com nebo 
od svého dealera Garmin.

Registrace Vašeho přístroje
Registrací produktu pomůžete vytvořit lepší 
technickou podporu pro výrobky společnosti 
Garmin.
• Viz http://my.garmin.com.
•  Originál nebo kopii dokladu o zakoupení 

výrobku uložte na bezpečném místě.
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