
Dogtra iQ No Bark Manuál 

 

Pred použitím iQ No Bark Collar si prosím dôkladne prečítajte túto príručku. 

BEZPEČNOSŤ VÝROBKOV A ZDRAVOTNÉ PREHLÁSENIE 

1. iQ No Bark Collar má zabrániť štekotu psov. Nie je určený pre použitie na ľuďoch alebo na iných 

zvieratách, než sú psy. Dogtra nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie iQ No Bark 

Collar. 

2. Ponechanie iQ No Bark Collar v rovnakej pozícií na krku psa behom dlhšej doby môže spôsobiť 

podráždenie pokožky. Aby sa tomuto zabránilo, premiestnite z času na čas prístroj tak, aby boli 

kontaktné miesta presunuté na iné miesto na krku. Pri používaní iQ No Bark Collar vždy skontrolujte, 

či krk Vášho psa nejaví príznaky podráždenia pokožky. 

3. Správne nastavenie je nevyhnutné pre to, aby iQ No Bark Collar pracoval optimálne. Oba 

kontaktné body musia byť v kontakte s pokožkou psa za každých okolností kvôli konzistentným 

stimuláciám. Voľne padnúci obojok môže spôsobiť trenie kontaktných bodov o pokožke a tým 

spôsobiť podráždenie. 

4. iQ No Bark Collar nie je určený pre použitie na psov s nižšou hmotnosťou než 5 kg, alebo na psov 

do veku 6 mesiacov. Prosím, poraďte sa s veterinárom, pokiaľ sa pokúšate použiť obojok na psa pod 5 

kg a do 6 mesiacov veku. 

5. Odstráňte, prosím, iQ No Bark COllar pred tým, než sa začnete so psom hrať. Aktivita môže 

spôsobiť, že váš pes začne štekať a tým by si mohol spojiť hru s elektrickou stimuláciou. 

6. Starostlivo monitorujte aktivitu vášho psa a stimulačný výsledok pri používaní iQ No Bark Collar. Pri 

demontáž iQ No Bark Collr z krku psa sa uistite, že Váš pes nešteká, je v pokoji a v stabilnej pozícii. 

OBSAH BALENIA 

iQ No Bark Collar, odnímateľný popruh, batérie (2), Návod na použitie 

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY 

 Redukovaná veľkosť 

 Výmenné Coin lithiové batérie (2) 

 10 úrovní impulzu 

 Senzor rozpoznania štekotu 

 Plne vodotesný 

 Kontaktné body z vodivého plastu 

 Ergonomický design pre zníženie tlaku  

 Odnímateľný popruh límca 

 



 
Ako vypnúť/zapnúť obojok a nastaviť jeho citlivosť 

On/Off a Intensity Dial na golieri slúžia k zapnutiu a vypnutiu IQ No Bark Collar, k výberu 

úrovne a na testovanie. 

 Nastavte ON/OFF a Intensity Dial do polohy "∙" pre vypnutie. 

 Ak je volič nastavený na režim pageru (P), bude obojok iba vibrovať. 

 Stupeň (1) je najnižšou úrovňou stimulácie. Stupeň (10) je najvyšší. Na každej úrovni je 

vibrácia nasledovaná stimuláciou. 

 Nastavte ON/OFF a Intensity Dial do testovacieho režimu (T) pre testovanie obojku. 

UPOZORNENIE 

Pri prvom použití obojka odporúčame začať na najnižšej úrovni intenzity. Pokiaľ pes stále šteká, 

postupne úroveň zvyšujte. Pozorne sledujte reakciu psa pre nájdenie tej správnej intenzity. 

LED indikátor životnosti batérie 

LED indikátor bude blikať 1 sekundu pri zapnutí a každé 2 sekundy následne. Pokiaľ váš pes nešteká 

dlhšie, než 10 sekúnd, indikátor LED sa vypne a iQ No Bark Collar prejde do režimu spánku za účelom 

predĺženia životnosti akumulátoru. Znova bude aktivovaný, keď Váš pes zašteká a vibrácia či korekcia 

musí byť vykonaná. 

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY 

1. Nestimulujúci Pager vibračný režim 

 Otočte intenzitu režimov na P 

 Keď pes šteká, obojok dvakrát zavibruje. 

2. Stimulačné režimy 1-10 

 Úrovne stimulácie 1-10, kde 1 je najnižšou úrovňou a 10 je najvyššou úrovňou 



 Ak je obojok aktivovaný štekaním psa, jednotka dá psovi varovanie nestimulujúcou vibráciou. 

Pokiaľ pes stále šteká, jednotka dá nestimulujúcu vibráciu nasledovanú korekciou na úrovni, 

ktorá je nastavená. 

 Obojok má prednastavenú medzeru 15 sekúnd medzi korekciami. Ako náhle sa jednotka 

aktivuje, nebude znovu aktivovaná do 15 sekúnd od korekcie. Jednotka sa resetuje na 

varovanie nestimulujúcej vibrácie po 17 sekundách od korekcie, pokiaľ pes nešteká. 

Sprievodca TESTOVANÍM 

Zapnite On/Off a Intensity Dial na (T) pre skúšobný režim. LED indikátor bude blikať jedenkrát a po 2 

sekundách začne blikať každé 2 sekundy.  

Obojok aktivujte hlasitým zvukom priamo do mikrofónu. Jednotka by teraz mala vibrovať dvakrát. Po 

uplynutí 15 sekúnd ešte raz zopakujte text pre overenie funkčnosti. 

Senzor na testovacom režime môže byť natoľko citlivý, že môže byť aktivovaný aj tichým zvukom či 

úderom. 

NASADENIE OBOJKA 

1. Vložte telo Iq No Bark Collar do popruhu obojka. 

2. Vytiahnite popruh obojka z opačnej strany ako je On/OFF Intensity Dial cez zvyšok tela. 

3. Uistite sa, že popruh obojka je celý okolo tela iQ No Bark 

 

VÝMENA BATÉRIÍ 

Pomocou mince odskrutkujte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek. Vložte dve batérie 

stranami Plus smerom von. Skontrolujte, či je guma tesnenia na mieste a zaskrutkujte kryt batérie 

v smere hodinových ručičiek. 

 

POZOR – Pokiaľ sú batérie umiestnené nesprávne, LED kontrolka sa môže zapnúť, ale prístroj nebude 

fungovať. 



Jednotka pracuje správne, keď indikácia životnosti LED batérie blikne jedenkrát. Keď indikátor 

životnosti LED batérie blikne dvakrát za sebou, batérie bude potrebné vymeniť. 

Pred inštaláciou batérií, prosím odstráňte plastové tesnenie batérie. 

SPRÁVNE NASADENIE 

Správne padnutie je nevyhnutné pre to, aby iQ No Bark Collar mohol optimálne pracovať. Obe 

kontaktné miesta musia byť  v kontakte s pokožkou psa za každých okolností pre zaistenie 

konzistentnosti stimulácií. Voľne padnúci obojok môže spôsobiť trenie kontaktných miest proti 

pokožke a tým spôsobiť podráždenie.  

 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

1. Kedy mám meniť batérie na mojom iQ No Bark Collar? 

- V prípade, že jednotka sa neaktivuje alebo sa nezapne LED indikátor, batérie musia byť nahradené. 

Celková životnosť batérie bude závisieť na využití. S aktiváciou okolo 10krát denne bude mať batérie 

priemernú životnosť cca 2 týždne. 

- Pri čistení iQ No Bark Collar sa uistite, že kryt  batérie je plne uzavretý a prístroj otrite vlhkou 

handričkou s alkoholom. Uistite sa, že pred použitím je prístroj úplne suchý. 

2. Môj pes nereaguje na iQ No Bark Collar 

- Skontrolujte, či LED kontrolka signalizuje životnosť batérie 

- Utiahnite popruh obojka okolo krku Vášho psa, pokiaľ je príliš voľný. Uistite sa, že sú kontaktné 

miesta pevne umiestnené voči pokožke psa. 

- Pokiaľ má váš pes hustú alebo dlhú srsť, možno ju budete musieť na krku skrátiť, aby sa obe 

kontaktné miesta dotýkali pokožky psa. 

3. Môj pes má podráždenie pokožky 

- To môže byť výsledkom nevhodného padnutia obojka, alebo prílišným ponecháváním obojku 

v rovnakej polohe počas dlhšieho časového obdobia. Pokiaľ Váš pes vykazuje známky podráždenia 

pokožky, poraďte sa s veterinárom. 

- Akonáhle sa pokožka vráti do normálneho stavu, obojok môžete naďalej používať. Skontrolujte krk 

psa po každom použití. 

ZÁRUKA A INFORMÁCIE O OPRAVE 

Tento produkt má záruku 2 roky.  



Záruka sa nevzťahuje 

Dogtra nezahŕňa náklady na opravy a výmeny spôsobené nesprávnym používaním, vlastníkom či 

psom, nesprávnou údržbou či strácanie jednotiek. Odstránenie sériových čísel z akýchkoľvek 

produktov Dogtra povedie k zrušeniu záruky. Dogtra si vyhradzuje právo zadržať všetky súčiastky 

nájdené pri oprave, ktoré boli poškodené. 

Postup pre opravy 

Pokiaľ prístroj nefunguje, skúste problém nájsť v RIEŠENIE PROBLÉMOV v Návode na použitie 

a kontaktujte zákaznícky servis +421 322 601 057 pred tým, než výrobok zašlete na reklamáciu. 

Dogtra ani distribútor nenesú zodpovednosť za jednotky poškodené alebo stratené počas prevozu do 

servisu. Dogtra ani distribútor nenesú zodpovednosť za stratu času výcviku či nepríjemnosti 

spôsobené absenciou obojka počas doby opravy. Dogtra ani distribútor nie sú povinní poskytovať 

náhradné jednotky alebo inú formu kompenzácie počas doby opravy. 

Kópie z predajného dokladu s uvedením dátumu nákupu môže byť požadovaná pred zahájením 

záručných prác. Pre vysvetlenie problémov s obojkom využite, prosím, reklamačný protokol, ktorý je 

dostupný k stiahnutiu na našich stránkach www.elektricke-obojky.sk a www.reedog.sk kde rovnako 

tak uveďte, prosím, vaše kontaktné údaje. 

Pre akékoľvek otázky týkajúce sa produktov Dogtra nás kontaktujte na zákazníckej infolinke alebo na 

emaile info@elektricke-obojky.sk. 

Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca: 
Reedog s. r.o., 
ID 2130, P. O. Box 901 
911 01 Trenčín 
Infolinka: +421 322 601 057 
Email: info@elektricke-obojky.sk 

 

 

http://www.elektricke-obojky.sk/
http://www.reedog.sk/
mailto:info@elektricke-obojky.sk
mailto:info@elektricke-obojky.sk

