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KRÓTKIE WPROWADZENIE DO ZASADY 
DZIAŁANIA OBROŻY 

I. Funkcja obroży przeciwszczekaniu 
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wraz z 
rosnącą poprawą standardu życia ludzi, 

 



 
ludzie zwracają coraz większą uwagę na jakość życia 

zwierząt domowych, a coraz więcej osób uważa 

zwierzęta za członka rodziny. Jednak czasami psy nie 

mogą kontrolować swojej natury, a ich szczekanie 

często zakłóca codzienne życie ludzi, aby umieścić 

swoich właścicieli na ryzyko potencjalnych skarg od 

sąsiadów. Więc ludzie wymyślili produkt, który może 

powstrzymać psy od szczekania, tj. obroża 

antyszczekowa. 

2.Rodzaj produktu 

Ten produkt to obroża typu spray. Kiedy pies szczeka, 

ten produkt rozpyla spray, aby wytworzyć rodzaj 

dźwięku i zapachu, aby pies przestał szczekać; po 

okresie użytkowania i szkolenia, pies przyzwyczai się 

do obroży i nie będzie już szczekał. 



 3. Obawy użytkowników 

1. Czy ten produkt jest szkodliwy dla psów? 

Odpowiedź: spray spełnia wymogi ochrony środowiska 

i nie jest szkodliwy dla środowiska, ludzi i zwierząt 

domowych. 

2. Czy psy staną się nieme po pewnym czasie 

stosowania? Odpowiedź: Nie. Ten produkt jest został 

odpowiednio zaprojektowany. Produkt daje 

ostrzeżenie dźwiękowe, gdy pies szczeka po raz 

pierwszy. Jeśli pies nie szczeka ponownie w krótkim 

okresie czasu, produkt nie zostanie uruchomiony do 

spryskiwania; tymczasem ten produkt ma kilka 

poziomów czułości do regulacji, a właściciel psa może 

powstrzymać psa od szczekania w zależności od tego, 

jak głośno pies brzmi. Celem tego produktu jest 

powstrzymanie psów, a nie ich kontrola. 



 
3. zy ten produkt zostanie uruchomiony przez 
szczekanie pobliskiego psa? 
Odpowiedź: Nie. W środowisku zewnętrznym 
wskaźnik wyzwalania tego produktu z powodu 
błędnej oceny spowodowanej dźwiękiem 
zewnętrznym wynosi 0; w środowisku wewnętrznym 
wskaźnik ten jest niższy niż 1%(około 20 metrów 
kwadratowych); wskaźnik ten w samochodzie wynosi 
około 5%. 

4.Rodzaje psów 

1. Małe psy: skuteczność w ciągu 1 do 3 tygodni, 
wskaźnik skuteczności: 95% 
2. Średnie psy: skuteczne w ciągu 1 do 4 tygodni, 
wskaźnik skuteczności: 90% 
3. Duże psy: skuteczne w ciągu 2 do 5 tygodni, 
wskaźnik skuteczności: 80% 
4. Psy bardzo duże: skuteczne w ciągu 3 do 8 tyg, 
wskaźnik skuteczności: 60% 
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USTAWIENIE I DZIAŁANIE 

I. Włączanie i wyłączanie 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 
sek., aby włączyć urządzenie . 

 

Przycisk ON/OFF 

 

Obroża włączona: Zielona lampka będzie świecić 
przez 3 sekundy, a następnie dwa sygnały 
dźwiękowe. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2s, 

aby wyłączyć. Stan wyłączenia: Czerwona lampka 

kontrolna będzie migać przez 3 razy. 



 
2. Regulacja poziomu czułości 

Przycisk 

regulujący czułość 

1. Poziom wysokiej czułości(H): wskaźnik stanie się 

czerwony  

2.Średni poziom czułości(M): wksaźnik stanie się 

stanie się niebieski 

3Poziom niskiej czułości(L): wskaźnik stanie się 

zielony 



 
Uwagi: 

Wysoki poziom czułości jest odpowiedni dla psów, 

których szczekanie ma niski poziom dźwięku. 

Średni poziom czułości jest odpowiedni dla psów, 

których szczekanie ma średni poziom dźwięku. 

Niski poziom czułości jest odpowiedni dla psów, 

których szczekanie ma wysoki poziom dźwięku. 

3.Regulacja poziomu sprayu 

 

Przycisk 
regulujący 
spray 

 



 
1.Mocny spray(B): Czewony wskaźnik - 
2Średni spray(M): Niebieski wskaźnik  
3Słaby spray (L): Zielony wskaźnik 

Uwagi: 
Dostosuj poziom sprayu do skuteczności względem psa, 
jeśli pies nie reaguje na słaby spray zwiększ poziom 

4.Stan 
gotowości 

1. Jeśli bateria jest wystarczająca, zielona lampka 
kontrolna będzie migać raz na 8 sekund. 
2 Jeśli bateria jest wystarczająca, zielona lampka 
kontrolna będzie migać raz na 8 sekund.. 



 
 WYTYCZNE DOTYCZĄCE 

ŁADOWANIA/UZUPEŁNIANIA SPRAYU 

I.Ładowanie 

1. 1.Typ wejścia to micro 

USB micro 



 
1. Stan ładowania: czerwona lampka kontrolna świeci 
się stale 
2. Stan po pełnym naładowaniu: zielona lampka 

kontrolna świeci się stale 

2. Testowanie 
Włącz urządzenie i "krzycz" na czujnik szczekania z 
tyłu, jeśli obroża wysyła spray, jest sprawna. 

 



 
3.Uzupełnianie sprayu 

W przypadku braku lub niewielkiego strumienia należy 

uzupełnić spray. Przed uzupełnieniem sprayu 

urządzenie musi być wyłączone. Umieścić butelkę do 

napełniania sprayu prostopadle do wlotu sprayu i 

zamocować ją, wcisnąć butelkę do wlotu sprayu, 

przytrzymać przez 10-15s, zdjąć, a następnie włączyć 

ponownie, aby użyć. 

  



 
4. Liczba dozwolonych operacji z pełnym 
sprayem 
Liczba aplikacji sprayu na wysokim poziomie: 20 
Liczba aplikacji sprayu na średnim poziomie: 28 
Liczba aplikacji sprayu na niskim poziomie: 35 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

1. Kierunek noszenia 

 



 
2. Komfort noszenia: należy zapobiegać 
nadmiernemu uciskowi i zapewnić możliwość 
umieszczenia palca pomiędzy szyją psa a obrożą 
przeciw szczekaniu. 
3. Kilka psów może stać się niespokojnych i podczas 
noszenia obroży bark control, i zdezorientować się 
ostrzeżeniem o sprayu lub nie są pewni, jak go 
uniknąć. W tym momencie należy udzielić psu 
delikatnych wskazówek i pocieszyć go, a także 
zastosować właściwą metodę, aby poprowadzić psa 
do dostosowania się do tego ostrzeżenia w sprayu. Po 
kilku próbach, pies szybko dostosuje się do obroży. 
4. Ten produkt jest odpowiedni dla dużych, średnich i 
małych psów i nie może być używany do innych 
celów, które nie są opisane w tej instrukcji. 
5. Noszenie obroży antyszczekowej przez zbyt długi 
okres może spowodować u psa szkodę podobną do 
odleżyny, czyli uciskową martwicę skóry. Aby 
ograniczyć tę możliwość, należy stosować prawidłowy 
sposób noszenia. 



  
6. Sprawdzaj często szyję psa, czy nie ma na niej 
wysypki lub bólu. 
7. Nadzoruj swojego psa w pierwszym dniu lub 
dwóch dniach po tym, jak Twój pies zacznie nosić 
obrożę antyszczekową. 
8. Czyść obszar szyi boga i czujnik obroży bark 
control co tydzień. 
9. Jeśli Twój pies wykazuje ekstremalny opór lub 
niebezpieczne zachowanie w odpowiedzi na noszenie 
obroży bark control, spróbuj pokierować swoim psem, 
a jeśli Ci się to nie uda, natychmiast zaprzestań 
używania tego produktu . 
10. Zalecamy stosowanie tego produktu dla psów w 
wieku 6 miesięcy lub więcej i ważących 8 funtów lub 
więcej. 
11. Nie zostawiaj tego produktu na swoich psach 
przez nie więcej niż 12 godzin dzienni. 


