
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OSTRZEŻENIE 
Nie stosować u psów agresywnych. Nie używaj tego produktu, jeśli Twój pies jest agresywny lub jeśli Twój pies ma 

skłonności do agresywnych zachowań. Jeśli nie jesteś pewien, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, 

skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem. 

* Dla psów od 6 miesiąca życia i od 5 kg. 

* Nie należy stosować, gdy pies lub obroża są mokre. 

* Twój pies nie powinien wokalizować ani chlipać podczas stymulacji. Jeśli tak się stanie, poziom stymulacji jest zbyt 

wysoki i należy powrócić do poprzedniego poziomu i powtórzyć proces. 

* Nie należy ładować urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych. 

* To nie jest zabawka, nie do stosowania na dzieciach. Tylko do użytku dla psów. Powinien być obsługiwany wyłącznie 

przez odpowiedzialną osobę dorosłą. 

UWAGA 
Do szkolenia na smyczy. Nie należy przypinać smyczy do obroży antyszczekowej. Ryzyko uszkodzenia skóry. Proszę 
przeczytać i przestrzegać instrukcji zawartych w tym podręczniku. Ważne jest właściwe dopasowanie obroży. Obroża 
noszona zbyt długo lub założona zbyt ciasno na szyję psa może spowodować uszkodzenie skóry. Od zaczerwienienia do 
ucisku; stan ten jest powszechnie znany jako odleżyny. 
* Nie pozostawiaj obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie. 

* Jeśli jest to możliwe, należy zmieniać położenie obroży na szyi psa co 1 do 2 godzin. 

* Sprawdź, czy obroża jest dobrze dopasowana, aby uniknąć nadmiernego ucisku; postępuj zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w niniejszej instrukcji. 

* Nigdy nie podłączaj smyczy do obroży elektronicznej; spowoduje ona nadmierny nacisk na styki. 

* Co tydzień myj okolice szyi psa i styki obroży wilgotną szmatką. 

* W przypadku wystąpienia wysypki lub owrzodzenia należy codziennie badać miejsce kontaktu. 

* W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy zaprzestać stosowania obroży do czasu zagojenia się skóry. 

Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy udać się do lekarza weterynarii. 

Te kroki pomogą zapewnić Twojemu psu bezpieczeństwo i komfort. Niektóre psy są wrażliwe na nacisk. Po pewnym 
czasie możesz stwierdzić, że Twój pies świetnie toleruje obrożę. W takim przypadku możesz rozluźnić niektóre z tych 
środków ostrożności. Ważne jest, aby kontynuować codzienne kontrole miejsca kontaktu. W przypadku stwierdzenia 
zaczerwienienia lub owrzodzenia należy zaprzestać stosowania obroży do czasu całkowitego zagojenia się skóry.. 

Obroża Pasek Styki 

Lampka testowa Kabel USB Instrukcja 
Nasadki na 
styki 

Styki 
Głośnik 

Stan naładowania 

Króciec 

Mikrofon 

Przycisk trybu 

Przycisk 
włączania/ustawień 

Wskaźnik czułości 

Dźwięk, wibracja, impuls wskaźnik 

1. Testowanie 

1 A. Naładuj obrożę Bark Control przed użyciem. 

USB wielokrotne 
ładowanie 

Opis wskaźników ładowania 

Pasek baterii miga, urządzenie się ładuje 
Pasek baterii jest solidny urządzenie jest w pełni naładowane 
nharood 

Produkt można ładować przez 

komputer, Power Bank lub adapter o 

napięciu wyjściowym 5V przez 2-3 

godziny. 

Dźwięk, wibracja, impuls wskaźnik 

Nasadka na 
styki 

Obroża przeciw szczekaniu Instrukcja obsługi  
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 

Ostrzeżenie dotyczące akumulatorów litowo-jonowych: 
• Nie należy demontować komory baterii. 

• Produkt zawiera niewymienną baterię. Jeśli bateria zostanie odsłonięta lub wyjęta, upewnij się, że baterie 

są odpowiednio zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. 

• Należy zaprzestać używania produktu, jeśli jest on uszkodzony. 

• Należy upewnić się, że produkt z bateriami został prawidłowo zutylizowany zgodnie z lokalnymi 

przepisami dotyczącymi odpadów. 

•  Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, 

natychmiast skorzystaj z pomocy medycznej. 

• Baterie powinny być naładowane przed użyciem. Ładować tylko za pomocą określonej ładowarki. 

•  Nie przechowuj produktu z bateriami w temperaturze powyżej 60°C/140F. 

Pokrywa 

ładowania z 

zaślepką 

Ciągłe wydawanie dźwięków, urządzenie jest 
naładowane niewłaściwą ładowarką. 

1. Niewłaściwa ładowarka oznacza ładowarki o napięciu 
wyjściowym powyżej 5V. 
2.Napięcie wyjściowe zwykle widać na powierzchni ładowarki. 
3. Przyciski nie będą reagować, jeśli urządzenie jest ładowane. 

Uwaga 

Informacja o produkcie 

W zależności od sprzedawcy zawartość 
opakowania może być różna 
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1B. Power on the Bark Control Collar. 

Naciśnij i przytrzymaj 

przycisk przez 2 sekundy, 

aby włączyć zasilanie. 

1 C. Ustaw obrożę na tryb testowy, na wyświetlaczu pojawi się cyfra 0. Następnie imituj 
szczekanie psa w kierunku czujnika mikrofonowego umieszczonego z tyłu produktu. 

Naciśnij przycisk 
zasilania, aby przejść 
do trybu testowego, 
upewnij się, że cyfra 
pokazuje 0 przed 
testem. 

Mikrofon 

1D. Tryb testowy : 

Uwagi: Otwór sześciokątny na 
żarówce testowej może być 
użyty do zamocowania lub 
odczepienia styków. 

lE.Wyłączanie obroży: 

Jeśli urządzenie jest w trybie testowym, 

Podczas testowania załóż lampkę 
testową. 

Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk przez 3 
sekundy, aby wyłączyć 
zasilanie. 

IWskaźnik 

Jeśli produkt reaguje w sposób opisany powyżej, udało się 
prawidłowo ustawić obrożę antyszczekową. 

2. Dopasuj produkt do swojego psa  
2A. Przymocuj pasek do obroży. 

Postępuj zgodnie z instrukcją A-B-C-D, aby nawlec obrożę. 

Uwagi: 
Jeśli masz pasek TPU w opakowaniu, zaznacz 
pożądaną długość, pozostawiając kilka dodatkowych 
centymetrów (jeśli Twój pies jest jeszcze młody i 
rośnie lub dla grubszej sierści zimowej), i odetnij 
nadmiar. Zaklej krawędź odciętego paska trzymając 
go przez kilka sekund nad płomieniem. 

Proszę upewnić się, że produkt jest dobrze dopasowany, ale na tyle luźny, że jeden 

palec może zmieścić się między paskiem a szyją psa. 

ŚWIETNIE Teraz z powodzeniem założyłeś obrożę na swojego 

psa i jest on gotowy do treningu. 

Wskaźnik lub 

będzie migać po włączeniu 
urządzenia. 

a wskaźnik trybu jest włączony lub 

wibruje i dostarcza impuls po tym jak 

krzykniesz w kierunku czujnika 

mikrofonu. 

uaktywni dźwiek  

lub 

będzie wyłączony po wyłączeniu 
urządzenia. 

2B. Dopasowanie obroży. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.Ustawienie trybu 

Poniższa instrukcja poprowadzi przez proces przełączania trybów. 

Włączenie urządzenia 

poprzez naciśnięcie i 

przytrzymanie przycisku 

zasilania przez 2 sekundy. 

wyświetlać po włączeniu 

urządzenia. 

Naciśnij przycisk Trybu, aby 

przełączyć wskaźnik Trybu. 

Zielona kontrolka wskaźnik 

oznacza tryb dźwięku + wibracja. 

Czerwona kontrolka oznacza tryb 

dźwięk+wibracja+impuls. 

4.Wskaźniki i ekran 

Wskaźnik trybu Wskaźnik stanu i ładowania baterii  Poziom czułości 

 

 

 
 Ciągły sygnał dźwiękowy 

podczas ładowania  

 

   
 

MIGA MIGA STAŁY MIGA STAŁY Poziom 1~5 

Dźwięk + 

wibracje 

Dźwięk + 

wibracje+ 

impuls 

3 paski stałe 
:pełna bateria lub 
naładowana i w 
pełni naładowana 

2 kreski stałe: 2/3 
baterii pozostało 

1 pasek ciągły: 
1/3 baterii 

Paski migają od 
dołu do góry: 
Naładowany, ale 
nie w pełni 

naładowany . 

1 pasek miga 
jednocześnie: 
Bateria jest w 
stanie 
rozładowana . 

Gdy urządzenie jest włączone i 
ładowane za pomocą niewłaściwej 
ładowarki, urządzenie wydaje ciągły 
sygnał dźwiękowy . 

Gdy urządzenie jest wyłączone i 
ładowane niewłaściwą ładowarką, 
po naciśnięciu przycisku zasilania 
urządzenie wydaje ciągły sygnał 
dźwiękowy . 

Uwagi: Przez niewłaściwe 
ładowarki rozumie się te, których 
napięcie wejściowe przekracza 5V . 

Poziom czułości. Poziom 

5 jest najbardziej czuły, 

poziom 1 jest najmniej. 

Jedno naciśnięcie 

przycisku zasilania 

zmienia poziom czułości . 

 

5. Jak działa 
Uwaga: Istnieje 5 poziomów czułości, poziom 1-5, im wyższy wybrany poziom tym bardziej wrażliwa obroża 

Pozostaje w kroku 6, jeśli 

twój pies nadal szczeka. 

Powrót do kroku 1, jeśli 
urządzenie nie jest 
aktywowane przez 1 

minutę. 

Dźwięk 
6 

Dźwięk 
1 

Krok1 

Krok 6 

Krok 5 

Dźwięk 
5 

Dźwięk + wibracja 

Krok 2 

Krok 4 

Dźwięk 
4 Krok 3 

Dźwięk 
2 

Dźwięk 
3 

Krok 3 

Krok 2 
Dźwięk 2  

Krok 6 

O 
najmocniejszy 

Krok 4 

Tryb bezpieczeństwa: 
30 Sekund 

1 minuta 

Krok 1 
 Dźwięk 1 

O 
Dźwięk +wibracja + impuls 

Variable Warning Tonę 
Technology 

[fl)} Dźwięk 6 

Dźwięk 4 
mocny 

normalny 

średni 

mocniejsz
y 

Produkt przejdzie do 

następnego etapu, jeśli 

pies będzie nadal 

szczekał w ciągu 1 

minuty. 

Dźwięk + wibracja + impuls 

Wskaźnik trybu będzie 

STAŁY 

Tryb 
testowy 

Tryb bezpieczeństwa. Tryb bezpieczeństwa trwa 30 sekund, podczas których 

nie można jej uruchomić, aby zapobiec nadmiernemu porażeniu zwierzęcia. 

Tryb bezpieczeństwa zostanie wyłączony, a cyfry powrócą do ustawionego 

poziomu po 30 sekundach automatycznie lub po naciśnięciu przycisków 

zasilania. 

W trybie testowym. Naciśnij przycisk Power aby przejść do trybu 
testowego. Wyświetlacz pokazuje cyfrę 0 kiedy jest ustawiony w trybie 
testowym, automatycznie wyświetli cyfrę 5 po zakończeniu testu lub gdy 
test nie zostanie przeprowadzony w ciągu 5 sekund. 

po uruchomieniu stanie się stały po włączeniu lub naciśnięciu przyci. 

trybu. Wyłączy się a 

zaczyna migać po braku działania przez 15 sekund. 

Dźwięk+ wibracja 

Tryb bezpie-
czeństwa 

Wraca do kroku 1, jeśli 

urządzenie nie będzie działać 
przez 1 minutę 

Krok 5  

Automatycznie powróci 
do kroku 1, jeśli produkt 
nie zostanie aktywowany 
w ciągu 1 minuty. 

Dźwiek 3 


