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Jak działa 

Ultrasonic Bark Control wyposażony jest w mikrofon, który wykrywa szczekanie. 

Automatycznie emituje ultradźwięki, gdy pies szczeka w zasięgu działania 

urządzenia. 

Ultradźwięki są ledwo słyszalne dla ludzkiego ucha, ale są łatwo słyszalne przez 

naszych futrzanych przyjaciół. Choć nieszkodliwe, ultradźwięki są 

nieprzyjemne, co zniechęca psy do szczekania. Psy mogą w końcu nauczyć się 

kojarzyć szczekanie z nieprzyjemnym dźwiękiem. Kiedy pies przestaje 

szczekać, ultradźwięki również ustają. 

Urządzenie posiada 3 poziomy czułości wykrywania szczekania oraz tryb Test. 

Wykrywa szczekanie w zasięgu 15 metrów. 

Opis produktu 

 

Mikrofon 
Głośnik ultradźwiękowy 
Dioda LED 
On/Off button 

Opaska do zawieszenia 
Otwór do zawieszenia 
Przełącznik czułości 
Komora baterii 

 
 

 

 



 

Wkładanie baterii 

1. Zdejmij pokrywę baterii z komory baterii. 

2. Włóż jedną baterię 9 V 6LR61 (nie dołączona do zestawu), zwracając 

uwagę na prawidłową polaryzację. 

3. Załóż pokrywę baterii z powrotem na miejsce. 

Ponieważ ultradźwięki są niesłyszalne dla większości ludzi, użyj trybu TEST, aby 

sprawdzić, czy produkt działa prawidłowo. 

1. Ustaw przełącznik w pozycji TEST. 

2. Trzymaj urządzenie w odległości ramienia od siebie i mów głośno do 

mikrofonu. 

3. Jeśli dioda LED miga na zielono i słychać sygnał dźwiękowy, produkt 

działa prawidłowo. 

Urządzenie musi być ustawione w taki sposób, aby było skierowane w stronę 

psa w zasięgu wykrywania szczekania. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, umieść 

Ultradźwiękową kontrolę szczekania poniżej wysokości 1,5 metra i upewnij się, 

że nie ma wysokiego obiektu lub przeszkody w obszarze między urządzeniem a 

psem. 

Urządzenie może być umieszczone na płaskiej powierzchni, zawieszone lub 

zamontowane na ścianie. 

- Niska pozycja: wykrywanie szczekania w odległości do 5 m. 

- Średnia pozycja: wykrywanie szczekania w odległości do 10 m. 

- Wysoka pozycja: wykrywanie szczekania w odległości do 15 m. 

Zacznij od najniższego ustawienia czułości i dostosuj ją stopniowo w zależności 

od reakcji psa. 

W ciągu pierwszych dwóch tygodni użytkowania powinieneś zauważyć 

ograniczenie szczekania swojego psa. 

Please note that this device does not work on deaf or hearing-impaired dogs. 

Jak używać 

 

 

Tryb testowy 

 



  

Diody LED 

- Jeśli dioda LED miga na zielono, produkt działa prawidłowo. 

- Jeśli dioda LED miga na czerwono, należy wymienić baterię. 

 

 


