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WSTĘP 

Przed użyciem iQ No Bark Collar należy dokładnie przeczytać niniejszą 

instrukcję. 

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU I OCHRONA ZDROWIA 

1. Obroża iQ No Bark Collar ma na celu zapobieganie szczekaniu 
psów. NIE jest przeznaczony do stosowania u ludzi lub zwierząt 
innych niż psy. Firma Dogtra nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za niewłaściwe użycie iQ No Bark Collar. 

 
2.  Pozostawienie iQ No Bark Collar w tej samej pozycji na szyi psa przez 

dłuższy czas może powodować podrażnienie skóry. Aby temu 
zapobiec, od czasu do czasu przestaw jednostkę tak, aby punkty 
kontaktowe zostały przesunięte w inne miejsce na szyi psa. ZAWSZE 
sprawdź, czy na szyi psa nie ma śladów podrażnienia skóry podczas 
używania obroży iQ No Bark Collar. 

 
3. Prawidłowe dopasowanie jest niezbędne, aby iQ No Bark 

Collar działała optymalnie. Oba punkty kontaktowe muszą 
być w kontakcie ze skórą psa przez cały czas, aby uzyskać 
stałą stymulację. Luźno dopasowana obroża może 
powodować ocieranie się punktów kontaktu o skórę i 
wywoływać podrażnienie. 

 
4.  Obroże  iQ No Bark nie są przeznaczone do stosowania u psów o 

masie ciała poniżej 4,5 kg lub poniżej 6 miesięcy. Proszę 
skonsultować się z weterynarzem w przypadku próby użycia iQ No 
Bark Collar na psach mniejszych niż zalecana waga. 

 
5. Proszę zdjąć  iQ No Bark Collar przed zabawą z psem Aktywność może 

spowodować, że pies będzie szczekał, co może doprowadzić do 
skojarzenia gry z elektryczną stymulacją. 

6. Dokładnie monitoruj aktywność swojego psa i jego pobudzenie podczas 

używania iQ No Bark Collar. Podczas zdejmowania obroży iQ No Bark 

Collar z szyi psa, upewnij się, że pies nie szczeka i jest spokojny lub stabilny. 
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 
 

 
  

Obroża Pasek Baterie (2) 
(3V CR2032) 

Instrukcja 
obsługi 
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GŁÓWNE FUNKCJE 

- Pomniejszony odbiornik 
- Wymienialne litowe baterie Batteries (2). 3V CR2032 
- Siła niska do średniej z 10 poziomami stymulacji 
- Wibracja i tryb testowy 
- Czujnik detekcji szczekania 
- W pełni wodoszczelna 
- Plastikowe elektrody 
- Ergonomiczny kształt odbiornika aby zredukować nacisk na psa 
- Regulowany pasek 

OPIS 

Elektrody 

 

②LED 
wskaźnik 
stanu baterii 

 

① 
Włącz/Wyłą

cz, Wybór 
intensywnoś

ci 
 

 
Czujnik szczekania 

 
 
 
 
 
 
Pokrywa baterii 
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Jak używać pokrętło Włącz/Wyłącz oraz wybór 

intensywności impulsu (schemat①) 

- - Pokrętło włączania / wyłączania i intensywności na obroży służy do 
włączania i wyłączania obroży, aby wybrać poziom intensywności i 
do testowania obroży. 

- Ustaw pokrętło wł. / Wył. I intensywność w pozycji "off", aby 
wyłączyć iQ No Bark Collar. 

- - Gdy pokrętło ustawione jest w trybie pager (P), obroża będzie tylko 
wibrowała. 

- -Poziom (1) jest najniższym poziomem stymulacji, przy czym najwyższy 
jest poziom (10). Na każdym poziomie po wibracji następuje stymulacja. 

- Ustaw pokrętło włączania / wyłączania i intensywności w trybie 

testowym (T), aby przetestować obrożę iQ No Bark Collar. W 

instrukcji obsługi znajdziesz wskazówki, jak przetestować obrożę IQ 

No Bark Collar. 

 

On/Off & Intensywnosć Funkcja 
 

OFF - Wyłączona 

P Tylko wibracja (bez stymulacji) 

1~10 Wibracja I stymulacja 

T Tryb testowy 

UWAGA 

Przy pierwszym użyciu obroży iQ No Bark Collar zaleca się 

rozpoczęcie pracy na najniższym poziomie. Jeśli pies nadal szczeka, 

stopniowo zwiększaj poziom intensywności. Dokładnie monitoruj 

reakcję psa, aby znaleźć właściwy poziom stymulacji. 

Wskaźnik LED baterii (schemat②) 

Wskaźnik LED będzie migał przez 1 sekundę, podczas włączania iQ No 

Bark Collar, i co 2 sekundy po włączeniu. Jeśli pies nie szczeka przez 

ponad 10 sekund, wskaźnik LED zgaśnie, a iQ No Bark Collar przejdzie 

w tryb uśpienia, aby oszczędzać baterię. Reaktywuje się, gdy pies zacznie 

szczekać i konieczne będzie wysłanie wibracji / korekty. 

 

Tryby działania 
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1. Nie stymulujący tryb wibracji Pager 
- Przekręć pokrętło intensywności na P. 
- Kiedy twój pies szczeka, iQ No Bark Collar wibruje dwukrotnie. 
2. Tryby stymulacji 1-10 
- Poziom stymulacji od 1 do 10, gdzie 1 oznacza najniższy poziom, a 10 
oznacza najwyższy poziom 
 
- Gdy obroża  iQ No Bark zostaje najpierw aktywowany przez 
szczekanie psa,jednostka wyśle ostrzeżenie, niestymulujące wibracje. 
Jeśli pies będzie nadal szczekał, urządzenie wyśle nie stymulujące 
wibracje, po czym nastąpi korekta impulsem na poziomie, na którym 
jest ustawiona. 
 
 
* Obroża iQ No Bark Collar ma ustawione opóźnienie 15 sekund 
pomiędzy korektami. Po uruchomieniu urządzenie NIE Włączy się 
ponownie, dopóki nie minie 15 sekund (Urządzenie zresteuje się na 
wibracje po 17 sekundach od ostatniej korekty, jeśli pies nie szczeka).
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. 

TESTOWANIE OBROŻY IQ NO BARK  
- Przekręć pokrętło włączania / wyłączania i intensywności na (T), 
aby przejść do trybu testowego. Wskaźnik LED mignie raz, a po 2 
sekundach będzie migał co 2 sekundy. 

* Aktywuj obrożę wykonując dźwięki/dmuchając bezpośrednio w 
mikrofon. Jednostka powinna teraz dwukrotnie wibrować. Po 
odczekaniu 15 sekund powtórz test jeszcze raz, aby sprawdzić, czy 
obroża na pewno działa.. 

* W trybie testowym czujnik powinien być wystarczająco czuły, aby 

mógł się łatwo włączyć przez cichy dźwięk lub dotknięcie. 

ZAKŁADANIE PASKA OBROZY 

   
1. Włącznik włóż jako 

pierwszy do obroży 
2. Naciągnij pasek 

obroży na drugą 
stronę obroży                           
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ZMIANA BATERII 

 

- - Za pomocą monety odkręć pokrywkę 
baterii przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara. 

- - Włóż dwie baterie z 
dodatkowymi stronami 
skierowanymi na zewnątrz. 

- - Sprawdź, czy gumowa uszczelka 
jest na swoim miejscu, i przykręć 
pokrywę baterii zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. 

* UWAGA 

- Gdy baterie zostaną umieszczone nieprawidłowo, wskaźnik LED 
może się zaświecić, ale urządzenie nie będzie działać prawidłowo. 

- Urządzenie działa prawidłowo, gdy wskaźnik LED baterii miga jeden 
raz. Gdy wskaźnik LED baterii dwukrotnie mignie, bateria musi 
zostać wymieniona. 
- - Proszę zdjąć plastikowe uszczelki baterii przed zainstalowaniem 

baterii. 

Odpowiednie założenie 
 

 

 

 

ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW 

 
Właściwe dopasowanie jest niezbędne, 
aby iQ No Bark Collar działała 
optymalnie. Oba punkty kontaktowe 
muszą być w kontakcie ze skórą psa 
przez cały czas, aby uzyskać stałą 
stymulację. Luźne dopasowanie 
obroży może powodować ocieranie się 
punktów kontaktu o skórę i 
wywoływać podrażnienia.
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1.  Kiedy mam wymienić baterie w moim iQ No Bark Collar? 

- Jeśli urządzenie nie działa lub wskaźnik LED się nie włącza, może być 
konieczna wymiana baterii. Całkowity czas pracy baterii zależy od 
sposobu użytkowania. Jeśli  iQ No Bark Collar aktywuje się około 10 
razy dziennie, żywotność baterii będzie wynosić około 2 tygodnie. 

 Aby wyczyścić iQ No Bark Collar, upewnij się, że pokrywa baterii jest 
zamknięta a następnie wytrzyj urządzenie wilgotną ściereczką i odrobiną 
alkoholu. Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche przed 
użyciem. 

2. Mój pies nie reaguje na obrożę iQ No Bark Collar? 

Sprawdź wskaźnik LED, aby zobaczyć, czy iQ No Bark Collar ma 

dobre baterie 

- Załóż odpowiednio obrożę, wokół szyi psa, nie może być zbyt luźna i  

upewnij się, że punkty styku są mocno przyciśnięte do skóry psa. 

- Jeśli Twój pies ma grubą lub długą sierść, może być konieczne 
przycięcie włosów na szyi psa tak, aby oba punkty styku dotykały 
skóry psa. 

- Poziom intensywności może być za niski dla twojego psa. Zwiększ 
stymulację, zaczynając od najniższego poziomu, aż pies zareaguje, 
zwykle przez ruch szyi, drżenie głowy lub patrzenie przez ramiona. 
Odpowiedź może być bardzo subtelna. 

 


