
www.MojeNakupy.cz  
 
 
 

Elektronický obojek proti štěkání a vytí 
Barkstop Collar-1 

 

 
 
 

Návod k použití 
 

Úvod 
 
Vážení zákazníku, 
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. 
 
 
Použití 
 
Tento obojek je účinným řešením proti štěkání a vytí psa.  Nastavitelná citlivost umožňí pohodlné 
nastavení pro Vašeho čtyřnohého miláčka. Přístroj reaguje na vibraci hrtanu psa, štěkot jiného psa 
tedy přístroj neaktivuje a Váš pes tedy nebude kárán za vytí nebo štěkot jiného psa. Obojek je 
velmi lehký a malý, jeho nošení nebude psovi vadit. Zvuk vysílaný přístrojem je psovi nepříjemný, 
brzy rozpozná souvislost mezi štěkáním a aktivací obojku a naučí se tak štěkání omezovat. 
 
 
Obsah balení 
 
Stavitelný obojek s plastovou jednotkou 
Baterie 
 
 
Základní vlastnosti 
 
- Nastavení citlivosti 
- Nastavení zvuku, pouze slyšitelný pro člověka nebo ultrazvuk 
- Nastavitelný pružný obojek: 20 - 60 cm 



Popis 
 
 
 
Nízká intenzita 
 
 
Vypnutí/zapnutí 
 
 
Slyšitelný zvuk 

 

 
                 

Vysoká intenzita 
 
 
 

Ultrazvuk 
 

Indikační LED dioda 
 

 
Příprava – instalace baterií  
 
Pokud nejsou v přístroji nainstalovány baterie, před použitím je vložte. 
1 Odjistěte krytku baterií na zadní straně přístroje pootočením proti směru hodinových ručiček 
2 Vložte 2 ks knoflíkové baterie ve správné polaritě  
3 Nasaďte zpět krytku a zajistěte pootočením po směru hodinových ručiček 

 
 

Použití 
• Zapněte přístroj tlačítkem ON/OFF 

• Tlačítkem LOW - nižší a HIGH - vyšší zvolte citlivost přístroje 

• Tlačítky AUDIBLE - pouze slyšitelný nebo ULTRASONIC - pískání na hranici slyšitelnosti, 
nepříjemné pro psa zvolte zvuk přístroje 

• Aktivní přístroj indikuje svítící LED dioda 

• Nastavte délku obojku podle krku Vašeho psa, obojek musí pevně držet 

• Umístěte obojek na krk psa tak, aby přístroj byl umístěn na hrtanu psa 

• Přístroj vypnete stiskem tlačítka ON/OFF, LED zhasne 
 
Test  
• Zapněte přístroj tlačítkem ON/OFF a nastavte slyšitelný tón tlačítkem AUDIBLE 

• Otočte přístroj zadní stranou k sobě, vedle pouzdra na baterie je stříbrná přelepka, kryjící čidlo 

• Hlukem podobným štěkání směrem k čidlu aktivujte zvukovou signalizaci 
 
 
Technické parametry 
  
Napájení: 2x knoflíková baterie AG10 
Provedení: voděodolné ale  není určeno pro použití ve vodě 
 
 
Záruka a servis 
 
Případnou reklamaci nevyřizujte přes prodejnu, ale zašlete zboží s jednoduchým popisem závady 
přímo nám. K reklamaci vždy přiložte nákupní doklad. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali 
nebo nemáte doklad o nákupu zboží, reklamaci uznáme. Na toto zboží  poskytujeme plnou záruku 
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