
 

 

Instrukcja obsługi 

PBC19-11794 

Zewnętrzna stacja 
antyszczekowa  

Proszę przeczytać całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania  



 
WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 

 

| Wyjaśnienie słów i symboli użytych w instrukcji 
Jest to symbol ostrzegawczy bezpieczeństwa. Służy on do ostrzegania o 

potencjalnym zagrożeniu obrażeniami ciała. Należy przestrzegać wszystkich 

komunikatów dotyczących bezpieczeństwa podanych po tym symbolu, aby 

uniknąć obrażeń lub śmierci. 

OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE 

UWAGA 

INFO 

OSTRZEŻENIE wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie 

uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. 

UWAGA, stosowany wraz z symbolem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, 

wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może 

spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała. 

INFO jest stosowany w odniesieniu do praktyk niezwiązanych ze szkodami na 

osobie. 

używać tego produktu, jeśli pies jest agresywny lub jeśli pies ma skłonności do 

zachowań agresywnych. 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. 

• Ludzie nie słyszą ultradźwięków, jednak należy podjąć odpowiednie środki 

ostrożności podczas przygotowywania urządzenia Outdoor Bark Control do 

użycia. 

• Trzymać w odległości ramion od ludzkiego ucha, aby uniknąć uszkodzenia 

słuchu, jeśli pies zacznie szczekać podczas ustawiania, montowania lub 

zawieszania urządzenia 

• Ludzie powinni również unikać stania bardzo blisko urządzenia Outdoor 

Bark Control, gdy jest ono włączone 

• Nie do użytku przez dzieci. 

• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z psami. Nigdy nie 

próbuj używać go do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji. 

• Jeśli pies jest głuchy lub niedosłyszący, może nie zareagować na Outdoor 

Bark Control. 

• Wyłącznie do użytku zewnętrznego, aby uzyskać informacje na temat 

produktów PetSafe®  do użytku wewnętrznego zadzwoń do dystrybutora 

• rządzenie Outdoor Bark Control jest odporne na warunki atmosferyczne. 

Jednakże, jeżeli do mikrofonu dostanie się woda, może to zakłócić działanie 

urządzenia. Po wysuszeniu mikrofonu, wznowi on prawidłową pracę. 

UWAGA 

INFO 



 

Elementy 

Instrukcja obsługi 

Cechy 

Możliwe zastosowania stacji 

PetSafe® 

Zewnętrzna stacja antyszczekowa 

• Wykorzystuje ultradźwięki do odstraszania niepożądanego szczekania 

• - Wykrywa dźwięk szczekania do 15 metrów za pomocą wewnętrznego mikrofonu 

• - 4 poziomy działania, w tym tryb testowy 

• - Trwały i odporny na warunki atmosferyczne do użytku na zewnątrz 

• Uciszenie szczekającego psa 

• Uciszenie szczekającego psa sąsiadów 

• Tresura szczeniąt, aby nie szczekały 

• Odstraszanie szczekających psów na 

kempingu 



 

Jak działa stacja PetSafe® 

Kiedy urządzenie Outdoor Bark Control znajdzie się w zasięgu szczekającego psa, 
wewnętrzny mikrofon wychwytuje dźwięk i urządzenie jest automatycznie aktywowane. 
Zewnętrzny System Kontroli Szczekania PetSafe® emituje ultradźwięki. Dźwięk ten jest 
słyszalny przez psy, ale jest bezgłośny dla ludzi. Wystraszony wysokim dźwiękiem, który jest 
bezpieczny i skuteczny, pies powinien przestać szczekać, ponieważ skojarzy swoje szczekanie 
z tym nieprzyjemnym hałasem. Kiedy pies przestaje szczekać, dźwięk ultradźwiękowy 
również ustaje. PetSafe® Outdoor Bark Control posiada 3 poziomy zasięgu oraz tryb testowy. 
Jest skuteczny w zasięgu do 15 metrów . 

 

Kluczowe definicje 
Dwukolorowa dioda LED:  
Wskazuje dobry lub niski poziom naładowania baterii. 

Mikrofon: Rozpoznaje szczekanie. 

Głośnik: Wysyła ultradźwięki. 

Przełącznik z 4 poziomami działania: 

Off - Służy do oszczędzania baterii. 

Test - Służy do sprawdzenia, czy 
mikrofon i głośnik są sprawne  

1=Niski zakres - Do 4,6 metra 

2=Średni zakres – Do 9 metrów 

3=Wysoki zakres - Do 15 metrów 

Metalowy wieszak: Do zawieszenia 
urządzenia 

Miejsce na montaż: Służy do 
przymocowania lub zamocowania 
urządzenia drzewie, słupie, itp. 

Pokrywa baterii: Służy do zamknięcia baterii 

Dwukolorowa dioda 

LED 

Mikrofon 

Metalowy wieszak 

Średni 

zakres Niski 

zakres 

Test 

Off 

Wysoki 

zakres 

Przełącznik z 
4 poziomami 
działania 

Dźwiękowo 

Aktywujący 
się głośnik 

Miejsce na 
montaż 

Pokrywa baterii Widok z tyłu 



 

Instalacja i konfiguracja 
Urządzenie PetSafe® Outdoor Bark Control powinno być umieszczone przodem do psa i w 
zasięgu jego wzroku. Urządzenie jest przystosowane do zawieszenia lub montażu i powinno 
być umieszczone na wysokości nie większej niż 1,5 metra. Urządzenie Outdoor Bark Control 
może również stać samodzielnie. Może być umieszczony na drzewie, zawieszony na słupie, na 
słupie ogrodzeniowym, itp. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, obszar pomiędzy urządzeniem 
Outdoor Bark Control a psem powinien być wolny od dużych przeszkód. 

   

Wkładanie i wyjmowanie baterii 
1. Urządzenie PetSafe Outdoor Bark Control wykorzystuje wymienną baterię 9 V (nie 

dołączona do zestawu). Pojemnik na baterie znajduje się z tyłu urządzenia. Podnieś komorę 

baterii i otwórz ją. 

2. Włóż baterię 9 V tak, aby jej dodatnia strona była skierowana jak na rysunku. 

3. Załóż pokrywę komory baterii, ustawiając górną krawędź i zatrzaskując dolną część 

.komory baterii na miejscu. 

Podnieś pokrywę baterii 

Zamknij pokrywę 
baterii, zacznij od 
górnej krawędzi 



 

Żywotność baterii 
Średnia żywotność baterii wynosi 2 miesiące, w zależności od tego jak często pies szczeka. 
Aby oszczędzać baterie, należy ustawić urządzenie w pozycji "OFF", gdy nie jest ono używane 

Dwa kolory diody LED 
Dwukolorowy wskaźnik LED informuje o dobrym lub słabym stanie baterii. Dobra bateria to 1 
mignięcie co 5 sekund zielonej diody LED. Słaba bateria to 3 błyski co 5 sekund czerwonej 
diody LED. Jeśli dioda LED nie świeci się, należy wymienić baterię. Podczas emitowania 
dźwięku ultradźwiękowego czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym. W trybie 
testowym, gdy bateria jest słaba, czerwona dioda LED miga. 

Tryby działania 
• - Używanie urządzenia  należy rozpocząć od ustawienia Low Range (niski zakres), a 
następnie przejść do ustawienia Medium Range (średni), jeżeli pies nie reaguje. 
• - Jeżeli pies nie reaguje na ustawienie Średni zakres, należy zwiększyć zakres do High 
(Wysokiego zakresu). 
• - Przejdź do trybu TEST, aby sprawdzić, czy urządzenie Outdoor Bark Control działa 

prawidłowo. Nie używaj tego trybu do normalnej pracy. Patrz "Testowanie urządzenia Bark 
Control" 

Ustawienie czułości | Zasięg 

Niski Do 4,6 metra  

Średni Do  9 metrów  

Wysoki Do 15 metrów 

Czego należy się spodziewać podczas 
korzystania z jednostki 
Umieść urządzenie PetSafe® Outdoor Bark Control w zasięgu psa, ustawiając je w trybie 

niskim, średnim lub wysokim. Większość psów bardzo szybko zrozumie, że jednostka zakłóca 

ich chęć do szczekania, zrelaksuje się i przestanie szczekać. 

 

Powinieneś zauważyć zmniejszenie ilości szczekania psa w ciągu pierwszych dwóch tygodni 

użytkowania urządzenia. 



 
Regularne utrzymywanie 

1.Ustaw przełącznik trybu pracy w pozycji TEST. 

2.Trzymaj urządzenie tak, aby dioda wskaźnika była skierowana w Twoją stronę. Urządzenie 

powinno znajdować się w odległości ramion od ust. 

3.Aby uruchomić urządzenie, powiedz głośno "Hau" w kierunku mikrofonu. 

4.Dioda LED zacznie migać na czerwono i pojawi się słyszalny dźwięk wskazujący na 

prawidłowe działanie urządzenia. 

5.Jeśli dioda sygnalizacyjna nie miga i nie słychać dźwięku, należy upewnić się, że bateria jest 

prawidłowo zainstalowana i/lub wymienić baterię. Jeśli lampka sygnalizacyjna nadal nie miga, 

należy skontaktować się z dystrybutorem 

6.Przed rozpoczęciem korzystania z zewnętrznego sterownika kory należy ustawić przełącznik 

trybu pracy w pozycji Low Range (niski)INFO: Tryb TEST nie jest przeznaczony do normalnej 

pracy. Pozostawienie stacji w trybie TEST może spowodować wysyłanie fałszywych sygnałów i 

skrócić żywotność baterii. 

Akcesoria 

Część Numer części 

Pokrywa baterii RFA-277 

Zastępcza bateria PAC11-12067 

• -Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć baterię. 

•  Czyścić urządzenie PetSafe® Outdoor Bark Control za pomocą 

wilgotnej szmatki. 

• Nie używać do czyszczenia żadnych środków chemicznych w 

sprayu ani rozpuszczalników. 

• - Nie zanurzać w wodzie ani w żadnym innym płynie. 

Testowanie stacji 

Aby zakupić dodatkowe akcesoria do systemu PetSafe® Outdoor Bark Control, skontaktuj się 
ze sklepem gdzie zakupiłeś urządzenia. 



 

Często zadawane pytania 
Jaki jest zasięg stacji 
PetSafe® Outdoor Bark 
Control? 

PetSafe® Outdoor Bark Control wykrywa szczekanie i 
wysyła ultradźwięki na odległość do 15 metrów. 

Czy stacja jest skuteczna w 
przypadku wszystkich 
psów? 

 Produkt może nie działać na psy głuche lub niedosłyszące. 

Czy system Outdoor Bark 
Control będzie działał dla 
kilku psów ? 

Tak, jest skuteczny w przypadku wszystkich psów 
znajdujących się w zasięgu działania urządzenia Outdoor 
Bark Control . 

Czy mogę używać Outdoor 
Bark Control w 
pomieszczeniach 
zamkniętych ? 

Nie, nie zalecamy używania tego produktu w 
pomieszczeniach zamkniętych. PetSafe® PBC19-10766 jest 
produktem ultradźwiękowym, który może być stosowany w 
pomieszczeniach zamkniętych. 

Czy pies może się znieczulić 

na ultradźwięki ? 

Istnieją sytuacje, w których psy stają się nieczułe. Aby tego 
uniknąć, włączaj Outdoor Bark Control tylko w okresach 
niepożądanego szczekania (tzn. nie włączaj go, gdy jesteś 
poza domem) 

Czy ludzie słyszą 
ultradźwięki ? 

Dźwięk ultradźwiękowy nie jest słyszalny dla człowieka. 
Od czasu do czasu głośnik może drgać, co może 
powodować emisję dźwięku . 

Rozwiązywanie problemów 
Zielona dioda LED przestała 
migać i nie świeci się czerwona 

dioda 

• Upewnij się, że bateria jest prawidłowo zainstalowana. 
• Wymienić baterię. 
• Jeśli zielona dioda LED nadal nie miga, należy 

skontaktować się ze swoim sklepem 



  
 
 

 
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z dyrektywą UE dotyczącą 

kompatybilności elektromagnetycznej i niskiego napięcia. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje 

urządzenia, które nie zostały zatwierdzone przez Radio Systems® Corporation, mogą spowodować utratę 

uprawnień użytkownika do obsługi urządzenia oraz utratę gwarancji. 

Niniejszy produkt jest zgodny z postanowieniami dyrektyw EMC i LV. Deklarację zgodności można 

znaleźć pod adresem: www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php 

W wielu regionach wymagana jest selektywna zbiórka zużytych baterii; przed wyrzuceniem 
zużytych baterii należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym regionie. Instrukcje 
dotyczące wyjmowania baterii z produktu w celu ich osobnej utylizacji znajdują się w 
instrukcji. 

Urządzenie jest zasilane 1 baterią alkaliczną o napięciu 9 V. Baterię należy wymieniać 
wyłącznie na jej odpowiednik. 

Należy przestrzegać przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

obowiązujących w danym kraju. To urządzenie musi zostać poddane recyklingowi. Jeśli nie potrzebujesz 

już tego urządzenia, nie wyrzucaj go do normalnego systemu odpadów komunalnych. Proszę zwrócić go do 

miejsca, w którym został zakupiony, aby mógł zostać umieszczony w naszym systemie recyklingu 

Utylizacja baterii  

 

Ważne porady odnośnie recyklingu 

Zgodność  

http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php

