
 

 

 

PetSafe ® 

Statická jednotka proti štěkání 

Outdoor 

PBC19-11794 

 
uživatelská příručka 

 

 
 

 

Děkujeme, že jste si vybrali značku PetSafe ®, 

nejprodávanější značku elektronických výchovných a 

výcvikových pomůcek na světě. Našim cílem je postarat se o 

bezpečnost domácích mazlíčků prostřednictvím nabídky 

různých zařízení pro úspěšný trénink.  

 

 

 



 2 

 

Vlastnosti zařízení 

 

 využívá ultrazvuk k přerušení a odnaučení 

nadměrného štěkání 

 pomocí zabudovaného mikrofonu zachytí štěkot na 

vzdálenost 15 metrů 

 má 4 úrovně nastavení 

 odolné a  vodotěsné zařízení vhodné na používání 

venku 

 

Možnosti využití 

 

 omezení štěkání Vašeho psa 

 omezení štěkání sousedova psa 

 trénink štěňátek, aby zbytečně neštěkala 

 omezení štěkání psů v okolí - camping, chata apod.. 

 

Jak zařízení funguje 

 

 jakmile mikrofon, zabudovaný ve statické jednotce, 

zachytí neustálý psí štěkot v okruhu 15 metrů, 

jednotka se automaticky aktivuje a vyšle ultrazvukový 

signál 

 ultrazvukový signál slyší pouze pes, ne člověk 

 tento ultrazvuk by měl psa odradit od dalšího štěkání, 

jelikož si bude spojovat nepříjemný zvuk se svým 

štěkáním 

 pokud pes přestane štěkat, zařízení se také 

deaktivuje 

 zařízení má 3 operační úrovně nastavení citlivosti při 

jakém štěkotu se má jednotka aktivovat spolu s 

možností nastavit pouze testování 

 zařízení není vhodné pro psy s poškozeným sluchem 
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Důležité upozornění! 

 

I když člověk ultrazvuk neslyší, je vhodné zamezit možnosti 

poškození sluchových orgánů a to následovně: 

 

1. při instalaci zařízení je vhodné stát asi 30-40 cm od 

zařízení (na délku paže) pokud by pes v dosahu začal štěkat 

a tím aktivoval jednotku 

2. člověk by neměl běžně stát v těsné blízkosti 

3. zařízení není vhodné jako hračka pro děti!! 

4. zařízení je vhodné pouze pro použití, které popisuje tato 

příručka 

5. pouze pro použití venku - ne v domácnosti 

 

Základní pojmy 

 

 Světelná kontrolka: ukazuje stav baterky 

 Mikrofon: zachycuje štěkot psa 

 Reproduktor: vysílá ultrazvuk 

 

 Přepínač úrovně nastavení: 

Off: Vypnuto 

Test: Testování 

L: Nízká úroveň citlivosti - do 4,5 metru 

M: Střední úroveň citlivosti - do 9 metrů 

H: Vysoká úroveň citlivosti - do 15 metrů 

 

 Háček na zavěšení zařízení 1: k zavěšení na 

stromě, na plotě a pod. 

 Háček na zavěšení zařízení 2 

 Dvířka baterky 

 

 

reproduktor 



 4 

 

 

Instalace zařízení 

 

Nainstalujte zařízení tak, aby směřovalo přední stranou 

směrem ke psovi v dosahu 15 metrů. Zařízení by nemělo být 

umístěno ve výši více než 1,5 metru od země. Zařízení lze 

zavěsit na strom, plot, položit na lavičku, okno a pod. 

 

Pro dosažení efektivních výsledků by mezi psem a 

zařízením neměly stát žádné větší objekty, které by mohly 

zabraňovat v přenosu ultrazvuku. 

 

 

Vkládání baterky 

 

Zařízení funguje na jednu 9V baterku, která není součástí 

balení.  

1. Otevřete dvířka baterky. 

2. Vložte 9V baterku do otvoru dle návodu - pozitivní 

stranou směrem nahoru. 

3. Uzavřete dvířka. 
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Životnost baterky 

 

Životnost baterky je přibližně 2 měsíce a odvíjí se podle 

toho, jak často pes štěká. Pro prodloužení životnosti baterky 

je třeba zařízení v době nečinnosti vypnout do pozice OFF. 

 

Světelná kontrolka stavu baterky 

 

Světelná kontrolka ukazuje stav baterky. Pokud je baterka 

nabitá, kontrolka svítí každých 5 sekund ZELENOU barvou. 

Pokud je baterka téměř vybitá, kontrolka svítí 3x každých 5 

sekund ČERVENOU barvou. Pokud kontrolka nesvítí či 

nereaguje, je čas na výměnu baterky za novou. Červená 

kontrolka svítí vždy, když jednotka vydává ultrazvuk. Při 

testování zařízení bliká červená kontrolka, pokud je úroveň 

baterky nízká.  

 

Nastavení zařízení 

 

Zařízení začněte používat na nastavení nízké úrovně 

citlivosti - úroveň L. Nastavte vyšší úroveň citlivosti pouze 

v případě, pokud pes nereaguje. 

1. Nastavte požadovanou úroveň citlivosti. 

2. Nastavte Test na kontrolu funkčnosti zařízení. 

 

Off: Vypnuto 

Test: Testování 

L: Nízká úroveň citlivosti - do 4,5 metru 

M: Střední úroveň citlivosti - do 9 metrů 

H: Vysoká úroveň citlivosti - do 15 metrů 
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Co očekávat při používání zařízení proti štěkání 

 

Umístěte zařízení na požadované místo s nastavenou úrovní 

citlivosti zařízení. Většina psů si velmi rychle uvědomí, že 

příčinou nepříjemného ultrazvuku je jejich štěkot a pozvolna 

se tak jejich potřeba štěkat ztratí. 

 

Během prvních dvou týdnů používání zařízení byste měli 

zaznamenat, že pes štěká méně. Je třeba si uvědomit, že 

takové zařízení není vhodné pro psy s poškozeným 

sluchem. 

 

Čištění zařízení 

 

Před čištěním vyjměte ze zařízení baterku. 

• Vyčistěte přístroj vlhkým hadrem. 

• Nečistěte zařízení pomocí čisticích prostředků, chemikálií. 

• Nevkládejte do vody nebo jiné tekutiny. 

 

 

Testování zařízení 

1. Přepněte nastavení na TEST. 

2. Nastavte zařízení tak, aby směřovalo přední stranou k 

vám ve vzdálenosti délky paže od vašich rtů. 

3. K aktivaci zařízení je nutné, abyste hlasitě "zaštěkali" 

směrem k mikrofonu. 

4. Po aktivaci zařízení blikne červená kontrolka a zařízení 

vydá slyšitelný zvukový tón. 

5. Pokud červená kontrolka neblikne nebo neslyšet 

(neuslyšíte) zvukový tón, ujistěte se, že baterka je správně 

vložena, případně ji zkuste vyměnit za novou. Pokud 

zařízení stále nefunguje, kontaktujte vašeho prodejce. 
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Příslušenství / Náhradní díly 

Náhradní dvířka baterky: RFA -277 

 

Upozornění: 

Používejte zařízení pouze v době, kdy si nepřejete, aby pes 

štěkal, protože někteří psi si po čase neustálého používání 

zařízení vytvoří určitou "necitlivost" k ultrazvuku a tak se 

požadovaný účinek může vytratit. 

 

 

Podmínky používání výrobku a omezení záruky 

 

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. 
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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. 

 

  Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou 

Unií pro elektromagnetické zařízení. Chcete-li zařízení používat 

mimo EU, je třeba zjistit normy dané země. 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. 

 

 

     Zařízení je nutné recyklovat. 

 


