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PROTIŠTĚKACÍ OBOJEK DB60  

ON/OFF tlačítko Nabíjecí zdířka 

Nastavení citlivosti  
Jak obojek vypnout a zapnout? 
 
Jedním kliknutím na tlačítko jej zapněte. Z obojku uslyšíte pípnutí. 

 
Chcete-li obojek VYPNOUT, podržte tlačítko po dobu 3 sekund, 
rozsvítí se modrá LED a poté z obojku uslyšíte pípnutím modrá LED 

současně zhasne. 

 

LED kontrolky obojku 
 
Červená a modrá LED kontrolka se rozsvítí během nabíjení a modrá 

LED kontrolka se rozsvítí, když je baterie plně nabitá.  

 

 

 

Obojek proti štěkání DB60 zastavuje štěkání psa postupně se zvyšující korekcí zvuku a impulsu, který je řízen 
mikroprocesorem rozlišujícím štěkot psa od ostatních zvuků z okolí. Obojek proti štěkání DB60 je miniaturní velikosti, 
určený pro štěňata, nebo malá plemena psů.  

Jak obojek funguje? 

Obojky NO BARK zapípají pouze při prvním zaštěkání psa jako první varování. Když pes zaštěká podruhé 

během 30 sekund, ozve se intenzivnější pípnutí a krátký mírný impuls. Intenzivnější pípnutí a impuls se  

použijí po každém zaštěkání, dokud váš pes nepřestane po dobu 30 sekund štěkat, a poté se obojek 

automaticky vrátí do původního režimu (pouze pípnutí). 

POZNÁMKA: Pokud štěkot dosáhne pětinásobku, obojek přestane na 30 sekund pracovat, aby psa ochránil.  

Led kontrolky budou blikat 30 sekund současně. 

 

Technika postupného zesilování zvuku a impulsu je nejen humánnější, ale také ÚČINNĚJŠÍ  

při odbourávání štěkání než běžné obojky proti štěkání.



Jak nastavit úroveň citlivosti 
 
V pohotovostním stavu nastavte úroveň citlivosti postupným kliknutím na tlačítko. Úroveň 5 je  

pro spuštění obojku nejjednodušší. 
 

Když z obojku uslyšíte 1 pípnutí, znamená to, že je úroveň citlivosti nastavena na úroveň 1.  
Když z obojku uslyšíte 2 pípnutí, znamená to, že je nastavena úroveň citlivosti Level 2.  
Když z obojku uslyšíte 3 pípnutí, znamená to, že je úroveň citlivosti nastavena na úroveň 3.  

Když z obojku uslyšíte 4 pípnutí, znamená to, že úroveň citlivosti je nastavena na úroveň 4.  
Když z obojku uslyšíte dlouhé pípnutí, znamená to, že je úroveň citlivosti nastavena na úroveň 5. 
 

POZNÁMKA: Pokud se obojek zapne pouhým zavrtěným hlavy psa, musíte nastavit úroveň citlivosti  
na úroveň 4 nebo 3. 

 

Jak nasadit obojek na psa 
Umístěte obojek kolem krku psa a nastavte délku obojku pomocí posuvné přezky, která je součástí popruhu.  
Obojek by měl těsně přiléhat ke krku vašeho psa. 

 
Ujistěte se, že kontaktní body jsou v přímém kontaktu s kůží vašeho psa. Chlupy mezi kontaktními body a  
kůží výrazně snižují účinek impulse. 

V případě potřeby je vhodné srst psa pod krkem zastřihnout nebo oholit, aby byl zajištěn přímý kontakt. 

 

Vodotěsnost obojku 

Chcete-li zajistit 100% vodotěsnost obojku, ujistěte se, že je gumový kryt nabíjecího 

portu USB na zadní straně obojku zcela utěsněn. 

 

UPOZORNĚNÍ: 
 

Nedovolte psovi, aby tento obojek žvýkal. Měli byste se snažit minimalizovat škrábání nebo drápání obojku. 
Toto zařízení se skládá z plastových a elektronických součástek, které nejsou stravitelné. Pokud váš pes 
 spolkne jakoukoli část tohoto výrobku, poraďte se s místním veterinářem. 

 
Přestože je mikroprocesor obojku navržen tak, aby rozlišoval individuální štěkot vašeho psa od různých  
zvuků z okolí, může se zařízení občas aktivovat jinými vibracemi nebo zvuky. To je normální, ale nemělo  

by se to stávat tak často, aby to vašeho psa mátlo. 
 

Pokud je jednotka falešně aktivována nadměrným drbáním, třesením hlavou nebo válením po zemi,  
může váš pes trpět blechami nebo ušními roztoči. Pokud jsou tyto činnosti zjevné, nechte psa vyšetřit  
veterinárním lékařem na přítomnost parazit. 


