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PetSafe® 

Statická jednotka proti štěkání 

pro domácnost 

PBC19-14778 

 

Uživatelská příručka 

 

Děkujeme , že jste si vybrali značku PetSafe®, nejprodávanější značku 

elektronických výchovných a výcvikových pomůcek na světě. Naším 

cílem je postarat se o bezpečnost domácí mazlíčky prostřednictvím 

nabídky různých zařízení pro úspěšný trénink . V případě dotazů nás 

neváhejte kontaktovat na info@petpark.sk . 

 

Před prvním použitím zařízení si prosím důkladně přečtěte tuto 

uživatelskou příručku. 

 

Symbol, který varuje před nebezpečím 

možných úrazů. Řiďte se bezpečnostními 

pokyny v této uživatelské příručce. 

 

Symbol varuje před nebezpečím, kterému 

pokud se nevyhnete, může způsobit smrt 

nebo vážný úraz. 

 

Symbol varuje před nebezpečím, kterému 

pokud se nevyhnete, může způsobit méně 

závažný úraz. 

 

Symbol varuje před nebezpečím, kterému 

pokud se nevyhnete, může způsobit úraz 

zvířete. 

 

Symbol, který se používá k seznámení se 

správnými praktikami a není spojen s 

možností úrazu. 

 

 

 

 

Důležitá upozornění: 
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 Možnost exploze: Nespůsobujte zkrat, nemíchejte staré baterie s 

novými, nevkládejte baterky do otevřeného ohně nebo do vody. 

Při skladování baterií je chraňte před zkratem. Likvidujte použité 

baterie správně. 

 

 Nevhodné pro použití pro agresivné psy ! Nepoužívejte tento 

produkt pokud váš pes je nebo má sklon k agresivitě. Agresivní 

psi mohou způsobit majitelům vážné poranění či smrt . Pokud si 

nejste jisti zda je váš pes agresivní, konzultujte tuto situaci s 

veterinářem nebo profesionálním cvičitelem psů . 

 

 

 

 PetSafe® Indoor Bark Control není hračka! Odeberte zařízení z 

dosahu dětí. Používejte zařízení pouze k odstranění 

nežádoucího štěkání . 

 Toto zařízení je určeno k použití pro psy. Nikdy se nepokoušejte 

použít toto zařízení na jiný účel než na jaký je určeno . 

 Všechna zvířata v dosahu zařízení budou ultrazvuk slyšet. 

 Většina lidí ultrazvuk neslyší, ovšem ujistěte se , že Vám 

ultrazvuk nemůže poškodit sluch při manipulaci. 

 Lidé by se měli vyvarovat stání v těsné blízkosti tohoto zařízení 

když je zapnuto. 

 Pro dosažení nejlepších výsledků byste toto zařízení měli 

používat pouze v domácnosti. Pokud potřebujete zařízení pro 

venkovní použití, kontaktujte vašeho prodejce . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah balení 
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PetSafe® Indoor Bark Control / PetSafe® // Statická jednotka proti 

štěkání pro domácnost 

3 -V Li baterie 

Samolepicí proužky na uchycení zařízení 

Uživatelská příručka 

 

 

Funkce 

 

 Automaticky odrazuje psa od nadměrného štěkání 

 Bez nutnosti nasadit psovi obojek 

 Dosah 8 M 

 Kontrolka nízkého stavu baterky 

 Samostojící zařízení 

 

 

Jak to funguje 

 

Zabudovaný mikrofon aktivuje zařízení pokud se nachází v dosahu 

štěkajícího psa (do 8m). Statická jednotka automaticky vyšle 

ultrazvukový tón, který slyší pes, ale většina lidí tento tón neslyší. Pes by 

měl být natolik zaskočen vysokým ultrazvukem, že by měl přestat štěkat. 

Po čase si pes spojí štěkání s nepříjemným ultrazvukem. Když pes 

přestane štěkat, zařízení také přestane vysílat ultrazvuk. Dosah zařízení 

je max. 8 metrů. 

UPOZORNĚNÍ: zařízení nebude fungovat, pokud má pes poškozený 

sluch nebo je neslyšící. 

 

 

Základní pojmy 

 

Mikrofon : zaznamenává psí štěkot 

Dvoubarevná LED kontrolka : LED světélko se zapíná když je jednotka 

aktivní. Kontrolka také ukazuje zda je třeba vyměnit baterku . 

Tlačítko zapnutí / vypnutí : Zapnutí ( I ) / Vypnutí ( O ) 

Reproduktor : vysílá ultrazvuk 

Kryt baterie: používá se k vložení 2x 3 -V li CR2032 baterií 

Místo na uchycení lepícího pásku - zadní strana zařízení 

 

 

Zakládání baterek 
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UPOZORNĚNÍ: nezakládejte baterky pokud je zařízení zapnuto. 

 

1. Uchopte zařízení za vroubkovanou část zařízení po bocích a  pomalu 

vysuňte zásuvku na baterie. (A) 

2. Vložte 2x 3 -V ( CR2032 ) baterie kladnou ( + ) stranou nahoru.(B) 

3. Zasuňte zásuvku zpět do zařízení. (C) 

 

Kontrola správného založení baterií: 

1. Zapněte zařízení. (D) 

2. LED kontrolka by měla 1x zablikat zelenou barvou a uslyšíte tón. (E ) 

3. Pokud se LED nezapne pravděpodobně jste baterie založili 

nesprávné. 

4. Pokud se po založení baterií LED nerozsvítí, kontaktujte vašeho 

prodejce. 

 

Náhradní baterie ( 3 - Volt , CR2032 ) jsou dostupné v běžných 

obchodech nebo jsou dostupné u vašeho prodejce. 

 

 

 

 

Možnost exploze - pokud se založí baterie nesprávného typu! 

Nespôsobujte zkrat, nemíchejte staré baterie s novými, nevkládejte 

baterky do otevřeného ohně nebo do vody. Při skladování baterií chraňte 

před zkratem. Likvidujte použité baterie správně. 

 

Životnost baterií 

Běžně baterky vydrží přibližně 2 měsíce podle toho, jak často pes štěká. 

Na začátku používání zařízení se baterky mohou vybít dříve nakolik 

probíhá výcvik psa. Pro prodloužení životnosti baterií vypněte když jej 

nepoužíváte . 

 

Funkce LED  

Zařízení je zapnuté 

Zelená LED bliká 1x, následně zní zvukový 

tón pak zelená LED bliká každých 5 

sekund 

Vysílá se ultrazvuk Červená LED svítí 

Nízká úroveň baterky Červená LED bliká 3x každých 5 sekund 

 

 

 

Nastavení - Instalace 
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Pro nejlepší výsledky umístěte zařízení ve výši psa směrem k němu. 

Zařízení můžete volně položit na vybrané místo nebo jej můžete na 

vybrané místo zavěsit. 

Mezi psem a zařízením by neměly být umístěny žádné větší objekty. 

 

 

Co očekávat během používání zařízení 

Umístěte zapnuté zařízení do oblasti pohybu psa. Většina psů velmi 

rychle pochopí funkci zařízení proti štěkání. V průběhu prvních dvou 

týdnů byste si měli všimnout změnu v chování psa - sníží se frekvence a 

délka štěkání. Tento produkt nevylučuje štěkání u psů se sluchovým 

postižením. 

 

• Pokud se jdete se psem hrát, vypněte zařízení. 

• Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej. 

• Toto zařízení by se mělo používat pouze pro zvířata od 6 

měsíců. 

• Pokud má vaše zvíře pohybové obtíže nebo je zraněné , poraďte 

se zda je používání zařízení proti štěkání vhodné. 

• Nenechávejte zařízení v dosahu psa tak , aby ho mohl poškodit. 

• Nepokoušejte se přístroj opravit. Takový postup vám zruší 

záruční lhůtu na zařízení. 

• Zařízení je vhodné pro použití v domácnosti. 

• Před čištěním zařízení vyjměte ven baterky. 

• Zařízení neponořujte do vody nebo jiné tekutiny . 

 

 

Zařízení není vodotěsné avšak odolává vodě. Pokud se voda dostane do 

mikrofonu , zařízení může být na určitou dobu , dokud se voda nevysuší, 

nefunkční. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Často kladené dotazy 
Je zařízení vhodné pro všechny psy? Ne, zařízení není vhodné pro psy s 
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poruchou sluchu . 

Bude ultrazvuk fungovat na více psů ? 
Ano, na každého v dosahu 8 metrů od 

zařízení . 

Může pes začít zařízení ignorovat ? 

Ano , někdy se to může stát . Používejte 

zařízení jen když je to nutné. Když zařízení 

nepoužíváte , vypněte jej . 

Mohu statickou jednotku proti štěkání pro 

domácnost používat i venku? 

Ne , nedoporučujeme vám používat 

zařízení venku. Pokud potřebujete zařízení 

pro venkovní použití, informujte se u svého 

prodejce o zařízení PetSafe® statická 

jednotka pro venkovní použití. 

 

 

 

  Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou Unií pro 

elektromagnetické zařízení , nízké napětí a R & TTE nařízení. Chcete-li 

zařízení používat mimo EU , je třeba zjistit normy dané země podle R & 

TTE nařízení. Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení , 

které nebyly přímo schváleny společností Radio Systems® Corporation 

jsou v rozporu s EU stanovami a uživateli může být zakázáno používání 

výrobku a také může být zrušena záruka výrobku . 

 

Deklarace splnění norem: 

http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php . 

 

 

 

     Zařízení je nutné recyklovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky používání výrobku a omezení záruky 
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1. Podmínky používání výrobku 

Tento výrobek se může používat pouze v souladu s uvedenými 

podmínkami používání výrobku a jejich akceptací. Používáním tohoto 

výrobku dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. 

 

2. Správné používání výrobku 

Tento výrobek je určen pro trénink psů. Tento výrobek nemusí správně 

fungovat na výcvik určitých povah psů nebo psů se sluchovým 

postižením. 

 

Správné používání výrobku znamená jeho užívání podle pravidel této 

uživatelské příručky a respektování vět označených jako "Důležité". 

 

3. Zákaz nezákonného a zakázaného užívání výrobku 

Tento výrobek je určen pro psy. Tento výrobek není určen pro aplikaci 

bolesti, zranění či k provokaci. Pokud se na dané účely použije, může to 

znamenat přestupek vůči zákonům dané země. 

 

4. Odpovědnost za škodu 

Společnost Radio Systems ® Corporation není a nebude zodpovědná za 

žádné škody či úrazy související s používáním nebo zneužíváním tohoto 

produktu. Kupující odpovídá za všechna rizika spojená s používáním 

tohoto produktu. 

 

5. Změny podmínek 

Společnost Radio Systems ® Corporation si vyhrazuje právo na změny 

uvedených podmínek použití výrobku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záruční lhůta je 36 měsíců od data prodeje. 

 


