
 

TC-001S/TC-002B 

Nazwa produktu: Obroża treningowa Bark 

Model produktu: TC-001S/ TC-002B 

Napięcie robocze: 3,7V Pojemność baterii: 

300mAh Wejście znamionowe: DC 5V / 1A 

Stopień wodoodporności: IP67 

Temperatura pracy: -10'>c~+50°c 

Temperatura przechowywania: -20°c~+60,'c 

Pojemność urządzenia: 70mm*37mm*40mm 

Waga netto: 71g 

Pierwsze użycie 

Domyślne ustawienie tego produktu to: poziom czułości czujnika 

6, wibracje na poziomie 3 . 

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować baterię. W 

trybie czuwania dotknij przycisku M aby wyświetlić poziom 

naładowania (więcej szczegółów na stronie 9 Zasilanie baterii) 

Wskazówka: Przed użyciem należy 
dokładnie przeczytać instrukcję 
obsługi i przechowywać ją w 
bezpiecznym miejscu! 

 

Warning 

# Product wearing time is recommended no morę than 12 

hours/day. 

W For pets ranging from 5kg-50kg (11lbs~110lbs) and neck 

circumference up to 62cm (25in). Not suitable for dogs less 

than 5kg (11lbs) or younger than 6 months. 

• Children should not play with this product. Keep it away from 

children. 

Noszenie 

 

Nadmiar paska 

włóż do uchwytu 

Jak zakładać 

 

Struny 

głosowe 

 

Kontakt ze 
skórą 

Użytkowanie 

 

Dopasuj długość do 

obwodu szyi psa 

 

Umiarkowanie 

ściśle 

 

Maksymalny 

obwód 

Włączanie i wyłączanie 

 

Długo naciśnij 

aby włączyć 

Długo naciśnij 

aby wyłączyć 

Aby wyłączyć, należy wejść w tryb ustawień. 

Instrukcje dotyczące wejścia w tryb ustawień znajdują się 
na stronie 9. 

Krótkie naciśnięcie(M) pozwala na przełączanie i 

przeglądanie tych ustawień oraz poziomu baterii.. 

 

Obroża przeciw 

szczkaniu i pasek 

  

Kabel USB do 

ładowania 
Instrukcja obsługi 

Obroża przeciw szczekaniu  ................................................. 1 
Instrukcja ...............................................................................1 
Pasek ....................................................................................1 
Kabel USB do ładowania  ......................................................1 

• Elementy obroży 
Klamra Uchwyt 

Wejście w tryby / 

ustawienie poziomu 

 

Czujnik dźwięku 

z 

z 

 

Najwyższa wibracja 

to poziom 7. Poziom 

0 brak wibracji 

Funkcje i wyświetlacz 

Czujnik 

szczekania, 7 

najbardziej 

czuły 

Pętla 

Stan baterii 

 

Zawartość Wstęp 

Regulowany 

pasek Wibracje 

Czułość Wyświetlacz 

Włączanie i 

wyłączanie/ Zmiana 

trybu/ Sprawdzanie 

Reset USB 

Ładowanie 

Styki 



  

• Ustawianie funkcji 

Naciśnij 

krótko aby 

wybudzić 
 

Zmiany 

w trybie 

pętli 

Naciśnij 3 razy aby wejść w zmianę trybów. Na 
ekranie pojawi się literka S 

DZIAŁANIE 

• Stan baterii 

* Jeśli poziom baterii wynosi 1 należy naładować 

urządzenie. L to niski poziom baterii, F pełna bateria 

 

: 

OBROŻA 

ANTYSZCZEKOWA 

INSTRUKCJA 

BO 

TC-001S/TC-002B 
Naciśnij aby 

zmienić tryb 

funkcje 

Naciśnij strzałkę aby 
dostosować poziom. Przestań 
naciskać urządzenie wyjdzie z 
trybu ustawień po 3 sekudnach 

• Rozwiązywanie problemów 

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo: 

 

Upewnij się, 

że jest 

dorbrze 

założone  

Zwiększ 

czułość 

 

• 2 Tryby pracy 

Stan 

uśpienia 
 

Brak szczekania przez 5 

sekund, obroża przechodzi w 

stan uśpienia 

• Tryby treningowe 

Dźwiękowy 

trening 
 

Dźwięk przez 3 sekundy 

• Zasada działania 

Tryb 

treningowy 
 

Pies szczeka, aktywuje się 

tryb treningowy 
Wibracyjny 

trening 
 

• 2 Metody treningowe 

Dźwięk 

 

Zawsze jest włączony. Jeden 

poziom dźwięku. 

* Jeśli wyłączona jest wibracja na ekranie nie zobaczysz 

ikonki wibracji. 

Wibracja 

 

0-7 poziomy, 0 wyłączona. 

Fabrycznie poziom 3. 

• Kolejność korekt 

• Metoda aktywacji 

Dźwięk 
szczekania 

 

1 ~ 7 poziomy czułości. 

Fabrycznie poziom 6. 

* Oznacza to, że dźwięk i wibracja nie zachodzą 

jednocześnie podczas szczekania. Najpierw, pies 

usłyszy dźwięk, potem nastąpi wibracja 

 

* W trybie dźwiękowym następuje 1 minutowa pauza 

bezpeczeństwa po 7 aktywacji obroży. W trybie dźwięku i 

wibracji występuje 1 minutowa pauza po 6 aktywacji obroży 
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