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Uživatelská příručka Pet At School Bark Pulse CZ 
 
 
 

 
 

VAROVÁNÍ 
Pravidelně kontrolujte krk vašeho psa, protože opakované tření kontaktních bodů s kůží zvířete může 
způsobovat podráždění. Pokud k tomu dojde, odstraňte obojek až do doby, než všechny příznaky 
podráždění kůže zmizí.  
 

 

Rady pro dosažení co nejlepších výsledků 
 
Zapojení majitele během prvního použití výrobku je klíčovým faktorem k dosažení co nejlepších 
výsledků.  
Nenechávejte vašeho psa s obojkem bez dozoru, dokud si nezvykne na jeho nošení a dokud vy nejste 
spokojeni s tím, že funguje správně.  
Sledujte pečlivě vašeho zvířecího miláčka během prvních dnů používání.  
Když váš pes štěká, nechte obojek fungovat bez narušení. Jakékoliv narušení z vaší strany může být 
považováno za známku přemýšlení a následně se může stát štěkání efektivním prostředkem, jak upoutat 
vaši pozornost. Jakmile pes přestane štěkat, pogratulujte mu (ale ne příliš) pohlazením, slovní pochvalou 
nebo podáním suché potravy, abyste ho povzbudili k slušnému chování.  
Pamatujte si, že štěkání může znamenat nějaké problémy s chováním. Obojek proti štěkání vám umožní 
vyřešit problémy s nadměrným štěkáním.  

 
Obsah balení 
 
- obojek PET at SCHOOL Pulse osazený nylonovým popruhem a krátkými kontaktními body 
- 3V, CR2 lithiové baterie 
- neonová testovací lampa 
- pár dlouhých kontaktních bodů 
- tato uživatelská příručka 
 
Popis výrobku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktní body 
(krátké nebo dlouhé) 

Kryt baterie 
 

Varování 
Když vkládáte baterii, ujistěte se, že 
dodržujete polaritu naznačenou na 

obojku 
 

Indikátor polarity baterie 
 

Obr. 1 

Kontaktní bod detekce štěkání  
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Zapnutí/Vypnutí obojku 
 
Zapnutí 
Jakmile je vložena baterie, obojek je připraven k použití. 
Pro vložení baterie do obojku, postupujte následujícím způsobem: 

 Odšroubujte krytu baterie za použití mince. 

 Vložte baterii, dbejte na to, abyste dodrželi polaritu tak, jak je uvedena na obojku (viz diagram 
1). 

 Utáhněte kryt baterie pomocí mince. Zazní pípnutí, které ukazuje, že obojek je připraven 
k použití. Pokud neuslyšíte po vložení baterie žádný zvuk, vyjměte baterii ihned ven. Před 
novým pokusem zkuste zkontrolovat polaritu.  

Vypnutí 
Pokud chcete obojek vypnout, měli byste vyjmout baterii z obojku.  
Pro zvýšení životnosti baterie doporučujeme vypnout obojek, pokud ho nebude používat po delší dobu.  
 
Fungování 
Po vložení baterie zůstává obojek 2 minuty v pohotovostním režimu, abyste měli čas upevnit obojek 
vašemu psovi.  
Při první zaštěkání se ozve pípnutí. 
Pokud se do 30 sekund ozve druhé zaštěkání, ozve se pípnutí a je vyslána nízká stimulace. 
Pokud se do 30 sekund ozve třetí zaštěkání, ozve se pípnutí a je vyslána nízká stimulace s dlouhým 
trváním. 
Pokud se do 30 sekund ozve čtvrté zaštěkání, ozve se pípnutí a je vyslána silná stimulace s krátkým 
trváním. 
Pokud se do 30 sekund ozve páté zaštěkání, ozve se pípnutí a je vyslána silná stimulace s dlouhým 
trváním. 
Pokud váš pes přestane štěkat během 30 sekund, při dalším zaštěkání zahájí obojek svůj operační cyklus 
od začátku (pouze pípnutí).  
Po pěti aktivacích v rychlém sledu za sebou přejde obojek před novým restartem automaticky do 
bezpečnostního režimu na dobu 2 minut.  
 
 
Výměna baterie 
Doporučujeme použít stejný typ a stejnou značku jako jsou dodané baterie v nově zakoupeném výrobku. 
Ostatní značky baterií nemusí fungovat nebo nemusí být plně kompatibilní s vaším výrobkem.  
Vyměňte baterii podle postupu, který je popsán výše (Viz § Vypnutí/Zapnutí obojku). 
POZNÁMKA: když měníte baterii, může ve vašem obojku zůstat napětí. V takovém případě obojek 
nevydá žádné pípnutí, když znovu po vložení baterie utáhnete kryt baterie. Pro ujištění se, že funguje 
správně a že je baterie správně instalovaná, podívejte se na § Kontrola, zda zařízení funguje správně.  
Díky většímu využívání během prvního tréninku vašeho psa, nemusí první baterie vydržet tak dlouho 
jako náhradní baterie.  
 
Výměna kontaktních bodů 
Dodávány jsou dvě různé série kontaktních bodů. Délka kontaktního bodu musí být dostatečná tak, aby 
měl správný kontakt s kůží psa a umožnil tak správnou funkčnost zařízení (správnou detekci štěkání a 
korektní přenos stimulací). 
Pokud je váš pes dlouhosrstý a krátké kontakty připevněné v továrně nejsou vhodné, odšroubujte tyto 
kontaktní body a nahraďte je dlouhými, které jsou dodávány s příslušenstvím. Měly by být mírně 
utaženy ručně (nepoužívejte klíč).  
 



 4/10 

Kontrola, zda zařízení pracuje správně 
Můžete zkontrolovat, zda obojek funguje správně v jakoukoliv dobu pomocí následujícího procesu:  

 Před provedením kontroly se ujistěte, že obojek je mimo provoz (není v něm baterie). 

 Upevněte každý drát neonových testovacích lamp pod každý kontaktní bod (lehce je vyšroubujte a 
znovu utáhněte tak, že utáhnete testovací lampu pod kontaktním bodem) 

 Zapněte obojek (varování: po aktivaci obojku zůstane 2 minuty v pohotovostním režimu) 

 Pomalu otřete (např. zubatým nožem) kontaktní body detekce štěkání (viz diagram 1) 

 Obojek by měl vyslat pípnutí a testovací světlo by mělo svítit.  

 Před odpojením testovacího světla se ujistěte, že obojek vypnutý (baterie je odstraněna).  
 
Nastavení obojku 
Popruh by měl být nastaven tak, aby se kontaktní body přesně dotýkaly srsti psa:  

 Pokud je popruh příliš volný, obojek nebude fungovat správně. Obojek je navíc náchylný 
k pohybům a opakované tření může podráždit psí srst.  

 Pokud je obojek příliš těsný, může mít pes problémy s dýcháním.  
Popruh je nastaven správně, pokud můžete mezi popruh a krk vašeho psa strčit dva prsty.  
Pokud je to nutné, nahraďte krátké kontaktní body dlouhými, které byly dodány v sadě (viz § Výměna 
kontaktních bodů). 
 
Varování pro uživatele 

 Zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí s výjimkou situací, kdy jsou tyto 
osoby pod dohledem nebo jsou instruovány osobou odpovědnou za jejich bezpečí.  

 Obojek je vhodný pro použití od 6. Měsíce věku psa  

 Nedávejte obojek zvířeti, které je ve špatném zdravotním stavu (srdeční problémy, epilepsie atd.) 
nebo, které má problémy s chováním. 

 Obojek PET at SCHOOL je voděodolný (ale ne vodotěsný) 

 Abyste se vyhnuli neúmyslnému spuštění, váš pes by neměl nosit známku, kovový obojek nebo jiný 
obojek společně s obojkem k ohradníku.  

 Neumisťujte nebo neuchovávejte jednotku v místech s vysokou teplotou.  

 PET at SCHOOL doporučuje používat stejný typ a stejnou značku baterií, jako jsou ty, které byly 
obsaženy v nově zakoupeném výrobku. Jiné značky nemusí být úplně kompatibilní s vaším 
výrobkem.  

 Odstraňte baterii z obojku, pokud nebudete výrobek používat více než 3 měsíce.  

 Nikdy nenechávejte v obojku vybité baterie: mohou vytéct a poškodit výrobek.  
 
Údržba 
Vyvarujte se čištění obojku těkavými tekutinami, jako jsou rozpouštědla nebo čistící kapaliny. Použijte 
měkkou tkaninu nebo neutrální saponát. Popruh je možné mýt mýdlovou vodou.  
 
Problémy 
Problémy 
Dříve než budete považovat oboje za rozbitý, přečtěte si nejdříve tento návod a ujistěte se, že tento 
problém není způsoben slabou baterií, příliš utaženým senzorem nebo nesprávným nastavením (citlivost 
detekce štěkání, operační režim).  Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho distributora. Za pomoci 
našich techniků je možné mnoho problémů vyřešit pomocí telefonu.  
V závislosti na rozsahu nefunkčnosti možná budete muset vrátit váš výrobek za účelem servisu a opravy.  
Pro všechny typy oprav, prosím, dodejte následující: 

-  kompletní výrobek 

-  důkaz nákupu (faktura nebo pokladní doklad) 
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Pokud opomenete jednu z těchto věcí, ponákupní servis vám bude muset vyfakturovat jakékoliv náklady 
na opravy, ke kterým dojde. 
 
Technická specifikace 

Napájení 1 3V, CR2 lithiová baterie 

Životnost baterie přibližně 3 měsíce 

Těsnost nepromokavý 

Rozměry 55mm x 40mm x 36mm 

Váha (s baterií) 65g (bez popruh) 

Popruh nastavitelný na velikosti krku od 17cm do 55cm 

Teplotní omezení mezi –20°C a +40°C 

 

 
DECLARATION « CE » DE CONFORMITE 

« ES » PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

NUM’AXES 
déclare que / prohlašuje že 

 
le collier de régulation des aboiements / obojek proti štěkání  

PET at SCHOOL Pulse 
 

est conforme aux normes suivantes / odpovídá níže uvedeným standardům 
EN61000-6-1 / EN61000-6-3 

 

   0536 
 

Les rapports de tests sont disponibles à l’adresse suivante :  
Zkušební zprávy jsou dostupné na následující adrese:  

 
NUM’AXES 

745 rue de la Bergeresse – Z.A.C. des Aulnaies – B.P. 30157 
45161 OLIVET CEDEX – FRANCE 

Tél. + 33 (0)2 38 63 36 56 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00 
 

25/03/11 – M. GOUACHE Pascal - Président du directoire 
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Videa 
Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace 

elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ ElektroObojky 
Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis 

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná 
dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u 

dovozce. 
Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení): 

https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/pet-at-school-bark-pulse 
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny. 

 
 

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: 
Reedog s.r.o. 

Sedmidomky 459/8, Praha 101 00 

Infolinka: 216 216 106 

Email: info@elektro-obojky.cz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/pet-at-school-bark-pulse
mailto:info@elektro-obojky.cz
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Užívateľská príručka Pet At School Bark Pulse SK 
 
 

 
 

VAROVANIE 
Pravidelne kontrolujte krk vášho psa, pretože opakované trenie kontaktných bodov s kožou zvieraťa 
môže spôsobovať podráždenie. Ak k tomu dôjde, odstráňte obojok až do doby, než všetky príznaky 
podráždení kože zmiznú.  
 

 

Rady, ako dosiahnuť čo najlepších výsledkov 
 

 
Zapojenie majiteľa behom prvého použitia výrobku je kľúčovým faktorom k dosiahnutiu čo najlepších 

výsledkov.  
 

Nenechávajte vášho psa s obojkom bez dozoru, dokiaľ si nezvykne na jeho nosenie a dokiaľ vy 
nebudete spokojní s tým, že funguje správne. Mali by ste sa uistiť, že nastavenie (citlivosť detekcie 
štekaní, operačný režim) sú nastavené správne pre vášho psa.  
Sledujte pozorne vášho zvieracieho miláčika behom prvých dní používania.  
Keď váš pes šteká, nechajte obojok fungovať bez narušení. Akékoľvek narušenie z vašej strany môže byť 
považované za známku premýšľanie a následne sa štekanie môže stať efektívnym prostriedkom, ako 
upútať vašu pozornosť. Akonáhle pes prestane štekať, pochváľte ho (ale nie príliš) pohladením, slovnou 
pochvalou alebo podaním suchej potravy, aby ste ho povzbudili k slušnému chovaniu.  
 
Pamätajte si, že štekanie môže znamenať nejaké problémy s chovaním. Obojok proti štekaní vám 
umožní vyriešiť problémy s nadmerným štekaním. 

 
Obsah balenia 
 
- obojok PET at SCHOOL Pulse osadený nylonovým popruhom a krátkymi kontaktnými bodmi 
- 3V, CR2 lithiové batérie 
- neónová testovacia lampa 
- pár dlhých kontaktných bodov 
 
Popis výrobku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktné body 
(krátke alebo dlhé) 

Kryt batérie 
 

Varovanie 
Keď vkládate batériu, uistite sa, že 

dodržujete polaritu naznačenú na obojku 
 

Indikátor polarity batérie 
 

Obr. 1 

Kontaktný bod detekcie 

štekania  
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Zapnutie/Vypnutie obojku 
 
Zapnutie 
Akonáhle je vložená batéria, obojok je pripravený k použitiu. 
Pre vloženie batérie do obojku, postupujte nasledujúcim spôsobom: 

 Za použitia mince dajte kryt batérie preč.  

 Vložte batériu dbajte na to, aby ste dodržali polaritu tak, ako je uvedená v priestore pre batériu  

 Utiahnite kryt batérie pomocou mince. Zaznie pípnutie, ktoré ukazuje, že obojok je pripravený 
k použitiu. Ak nebudete počuť po vložení batérie žiadny zvuk, vyberte batériu ihneď z držiaku 
batérie. Pred novým pokusom skúste skontrolovať polaritu.  

Vypnutie 
Ak chcete obojok vypnúť, mali by ste vybrať batériu z obojku.  
Pre zvýšenie životnosti batérie odporúčame vypnúť obojok, pokiaľ ho nebude používať po dlhšiu dobu.  
 
Fungovanie 
Po vložení batérie zostává obojok 2 minúty v pohotovostnom režime, aby ste mali čas upevniť obojok 
vášmu psovi.  
Pri prvom zaštekaní sa ozve pípnutie. 
Ak sa do 30 sekúnd ozve druhé zaštekanie, ozve sa pípnutie a je vyslaná nízka stimulácia. 
Ak sa do 30 sekúnd ozve tretie zaštekanie, ozve sa pípnutie a je vyslaná nízka stimulácia s dlhým 
trvaním. 
Ak sa do 30 sekúnd ozve štvrté zaštekanie, ozve sa pípnutie a je vyslaná silná stimulácia s krátkym 
trvaním. 
Ak sa do 30 sekúnd ozve piate zaštekanie, ozve sa pípnutie a je vyslaná silná stimulácia s dlhým 
trvaním. 
Ak váš pes prestane štekať behom 30 sekúnd, pri ďalšom zaštekaní zaháji obojok svoj operační cyklus od 
začiatku (len pípnutie).  
Po piatich aktiváciách v rýchlom sledu za sebou prejde obojok pred novým reštartom automaticky do 
bezpečnostného režimu na dobu 2 minút.  
 
Výmena batérie 
Odporúčame používať rovnaký typ a rovnakú značku batérie, ako sú tie dodávané s vaším kúpeným 
výrobkom. Ostatné značky batérií nemusia fungovať alebo nemusia byť kompletne kompatibilné s vaším 
produktom.  
POZNÁMKA: Keď meníte batériu, môže vo vašom obojku zostať napätie. V takom prípade obojok 
nevydá žiadne pípnutie, keď znovu po vložení batérie utiahnete kryt batérie. Pre uistenie sa, že funguje 
správne a že je batéria správne inštalovaná, pozrite sa na § Kontrola, či zariadenie funguje správne.  
Vďaka väčšiemu používaniu behom trénovania vášho psa, nemusí vaše prvé batérie vydržať takú dobu 
ako ďalšie batérie. 
 
Výmena kontaktných bodov 
Dodávané sú dve rôzne série kontaktných bodov. Dĺžka kontaktného bodu musí byť dostatočná tak, aby 
mal správny kontakt s kožou psa a umožnil tak správnu funkčnosť zariadenia. Ak je váš pes dlhosrstý 
a krátke elektrody, ktoré sú pripevnené už vo výrobni, nie sú vhodné, nahraďte ich dlhými, ktoré sú 
dodávaný s príslušenstvom. Pri výmene senzoru netlačte na závit, mohlo by dôjsť k poškodeniu súčastiek 
pod ním. Dostačujúce je mierne manuálne skrutkovanie (nepoužívajte kľúč). 
 
Kontrola, či zariadenie funguje správne 

 Pred prevedením kontroly sa uistite, že obojok je mimo prevádzku (nie je v ňom batéria). 

 Upevnite každý drôt neónových testovacích lámp pod každý kontaktný bod (ľahko ich vyberiete a 
znovu utiahnite tak, že utiahnete testovaciu lampu pod kontaktné body) 
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 Zapnite obojok (varovanie: po aktivácii obojku zostane 2 minúty v pohotovostnom režime) 

 Pomaly otierajte (napr. zubatým nožom) kontaktné body detekcie štekania (viz diagram 1) 

 Obojok by mal vyslať pípnutie a testovacie svetlo by malo svietiť.  

 Pred odpojením testovacieho svetla sa uistite, že obojok vypnutý (batéria je odstránená).  
 
Nastavenie obojku 
Popruh by mal byť nastavená tak, aby sa senzor presne dotýkal srsti psa a bola tak zaistená správna 
detekcia štekaní:  

- Ak je popruh príliš voľný, obojok nebude fungovať správne. Obojok je naviac náchylný k 
pohybom a opakované trenie môže podráždiť psiu srsť.  

- Ak je popruh príliš tesný, môže mať pes problémy s dýchaním.  
Pravidelne kontrolujte krk vášho psa, či tam nie sú známky podráždení, keď pes nemá obojok.  
 
Varovanie pre užívateľa 

 Zariadenie nie je určené k používaniu osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými 
alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí s výnimkou situácií, 
kedy sú tieto osoby pod dohľadom alebo sú inštruované osobou odpovednou za ich bezpečí.  

 Obojok je vhodný pre použitie od 6. mesiaca veku psa  

 Nedávajte obojok zvieraťu, ktoré je v zlom zdravotnom stave (srdeční problémy, epilepsie atd.) 
alebo, ktoré má problémy s chovaním. 

 Obojok PET at SCHOOL je vodeodolný (ale nie vodotesný) 

 Aby ste sa vyhýbli neúmyselnému spusteniu, váš pes by nemal nosiť známku, kovový obojok alebo 
iný obojok spoločne s obojkom k ohradníku.  

 Neumiesťujte alebo neuchovávajte jednotku v miestach s vysokou teplotou.  

 Odporúčame používať rovnaký typ a rovnakú značku batérie, ako sú tie dodávané s vaším 
kúpeným výrobkom. Ostatné značky batérií nemusia fungovať alebo nemusia byť kompletne 
kompatibilné s vaším produktom.  

 Vyberte batériu z obojku, ak ho nebudete používať viac než 3 mesiace. Nikdy nenechávajte v 
obojku vybitú batériu.  

 Uchovávajte obojok mimo dosah detí.  
 
Údržba 
Vyvarujte sa čistení obojku prchavými tekutinami, ako sú rozpúšťadla alebo čistiace kvapaliny. Použite 
mäkkú tkaninu alebo neutrálny saponát. Popruh je možné myť mydlovou vodou. 
Problémy 
Skôr než budete považovať obojok za rozbitý, uistite sa, že tento problém nie je spôsobený slabou 
batériou, príliš utiahnutým senzorom alebo nesprávnym nastavením (citlivosť detekcie štekaní, operačný 
režim).  Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho distribútora. Za pomocou našich technikov je možné 
mnoho problémov vyriešiť pomocou telefónu.  
 
Technická špecifikácia 

Napájanie 1 3V, CR2 lithiová batéria 

Životnosť batérie približne 3 mesiace 

Tesnosť nepremokavý 

Rozmery 55mm x 40mm x 36mm 

Váha (s batériou) 65g (bez popruh) 

Popruh nastaviteľný na veľkosť krku od 17cm do 55cm 
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Teplotní obmedzenie medzi –20°C a +40°C 

 

 
DECLARATION « CE » DE CONFORMITE 

« ES » PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

NUM’AXES 
déclare que / prehlasuje že 

 
le collier de régulation des aboiements / obojok proti štekaní  

PET at SCHOOL Pulse 
 

est conforme aux normes suivantes / odpovedá nižšie uvedeným štandardom 
EN61000-6-1 / EN61000-6-3 

 

   0536 
 

Les rapports de tests sont disponibles à l’adresse suivante :  
Skúšobne správy sú dostupné na následující adrese:  

 
NUM’AXES 

745 rue de la Bergeresse – Z.A.C. des Aulnaies – B.P. 30157 
45161 OLIVET CEDEX – FRANCE 

Tél. + 33 (0)2 38 63 36 56 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00 
 

25/03/11 – M. GOUACHE Pascal - Président du directoire 
 

 
 

Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis 
Prístroj bol schválený pre použitie v zemiach EU a je preto opatrený značkou CE. Všetka potrebná 

dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni u 
dovozcu. 

Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod (záložka ku stiahnutí): 
https://www.elektricke-obojky.sk/protistekacie-obojky/pet-at-school-bark-pulse 

 

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené. 
 

Záručný a pozáručný opravy zabezpečuje dovozca: 
Reedog s.r.o. 

ID 2130, P.O.Box 901 

911 01 Trenčín 

Infolinka: 650 340 251 

Email: info@elektricke-obojky.sk 

 

 
 

https://www.elektricke-obojky.sk/protistekacie-obojky/pet-at-school-bark-pulse
mailto:info@elektricke-obojky.sk

