FUNKCE:

●
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●
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●
●

Dosah ultrazvuku až 15 m
Vnější i vnitřní použití
Automatická aktivace
3 úrovně citlivosti- nízká, střední a vysoká
Časově neomezená zábava
Pro více psů najednou

OBSAH BALENÍ:

● Ultrazvuková budka Bark Control
● Návod

Ultrasonic Bark Control je vybaven mikrofonem, který detekuje štěkání. Automaticky vydává
funkci ultrazvuku pokud pes štěká v dosahu Bark Control. Ultrazvuk je pro lidské ucho těžko
slyšitelné, u psů se však jedná o nepříjemný, ale neškodný zvuk, který psy odrazuje od štěkání.
Psi se naučí spojit štěkání s nepříjemným zvukem. Jakmile pes přestane štěkat, zvuk ultrazvuku
se zastaví. Zařízení má 3 úrovně citlivosti na štěkot a testovací režim. Dosah ultrazvuku je 15 m.
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Mikrofon
Ultrazvukový reproduktor
LED světlo
Vypnout / Zapnout
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Závěsný drát
Závěsný otvor
Nastavení citlivosti
Přihrádka na baterie

NASAZENÍ BATERIE




Sejměte kryt baterie z prostoru pro baterie
Vložte jednu 9V baterii 6LR61 ( není součástí balení)
Vraťte kryt baterie zpět na místo

TESTOVACÍ REŽIM

Protože ultrazvuk není pro většinu lidí slyšitelný, použijte ke kontrole testovací režim, pro kontrolu
jestli váš produkt funguje správně.




Umístěte volič do polohy TEST
Držte zařízení v délce paže od sebe a hlasitě mluvte do mikrofonu
Pokud LED kontrolka bliká zeleně a k tomu uslyšíte pípnutí, produkt funguje správně

JAK ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT







Zařízení musí být umístěno tak, aby bylo v dosahu psa.
Ujistěte se, že v oblasti mezi zařízením a psem nejdou žádné vysoké překážky
Zařízení lze umístit na rovný povrch, zavěsit nebo připevnit na zeď
Nízká poloha: detekce štěkání až 5 m
Střední poloha: detekce štěkání až 10 m
Vysoká poloha: detekce štěkání až 15 m

Začněte s nejnižším nastavením citlivosti a upravujte postupně podle reakce psa.
Během prvních dvou týdnů používání byste neměli slyšet štěkání psa.
! Upozorňujeme, že toto zařízení nefunguje u neslyšících nebo sluchově postižených psů.

LED SVĚTLA






Pokud bliká LED světlo zeleně, produkt pracuje správně
Pokud bliká LED světlo červeně, je třeba vyměnit baterii

Pokud by váš produkt přestal fungovat, nebo se vyskytla chyba, přečtěte si nejprve v tomto
průvodci a poté zkontrolujte baterii a vyměňte ji, pokud je to nutné. Zkontrolujte také, zda produkt
používáte správně.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Reedog, s.r.o.,
Sedmidomky 459/8,
10100, Praha 10,
Tel: + 420 216 216 106
email: info@elektro-obojky.cz
V závislosti na rozsahu poruchy možná budeme muset zaslat produkt do servisu na opravu. U
všech oprav prosím dodejte následující: kompletní produkt, doklad o nákupu ( potvrzení nebo
potvrzení o prodeji). Na produkt se vztahuje záruka 2 roky.
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