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Elektronický obojek proti štěkání a vytí 
Barkstop Collar-3 

 

 
 
 

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. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Účelem použití obojku není trestání psa, ale jeho výchova. Obojek nepatří do rukou lidem, 
kteří nemají vztah ke zvířatům. 
 
 
Obsah balení 
 
Stavitelný obojek s plastovou jednotkou 
Baterie CR2032 



Kovové kontakty 
Šroubovák 
 
 
Základní vlastnosti 
 
- Nastavení citlivosti 
- Automatické zvyšování intenzity výboje při soustavném štěkání 
- Nastavitelný pružný obojek: 20 - 60 cm 
 
 
Popis 
 
                      Kontakty  
 

  
 
           Nastavení citlivosti       Kontrolka       Kryt baterií 
 

 
 
 
Instalace baterií  
 
Pokud nejsou v přístroji nainstalovány baterie, před použitím je vložte. 
1 Sejměte gumovou krytku baterie (1) 
2 Vložte knoflíkovou baterii ve správné polaritě, + pól nahoru až zaklapne pod kovovou pojistku 

z boku pouzdra (4)-(7) 



3 Nasaďte zpět gumovou krytku 
4 Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte baterii pomocí šroubováku 

 
Provozní režim indikuje červená blikající LED kontrolka s periodou cca 5 sekund (6) 
 
 
Test přístroje 
• Sejměte gumovou krytku nastavení citlivosti 
• Šroubovákem nastavte nejnižší citlivost a otočte opatrně proti směru hodinových ručiček, 

rozsah otočného prvku je cca 180° tak aby se prvek nestrhl 
• Položte obojek na pevný podklad například stůl apod., ne skleněný a posouvejte obojek po 

podkladu, přístroj aktivuje statické pulzy, což indikuje LED dioda blikající s periodou cca 1 
sekundy. Pokud ke kontaktům přiložíte doutnavku, bude problikávat 

 
Umístění obojku 
• Nasaďte obojek na přístroj tak, aby pásek procházel oky z boku přístroje a přiléhal ke straně s 

pouzdrem baterie 
• Nastavte délku obojku podle krku Vašeho psa, obojek musí pevně držet 
• Umístěte obojek na krk psa tak, aby přístroj byl umístěn na hrtanu psa 
 
Použití 
• Nastavení citlivosti je třeba vyzkoušet dle psa a konkrétní situace 
• Zhruba při druhém zaštěkání krátce po sobě přístroj aktivuje elektrický impuls nízké intenzity 
• S pokračujícím štěkáním se intenzita impulzu zvyšuje o dalších šest stupňů 
• Poté, co je aktivována nejvyšší intenzita výboje se přístroj na 2-3 minuty vypne a znovu se 

aktivuje opět s nejnižší intenzitou 
 
Upozornění 
• Životnost baterií závisí na četnosti použití. Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte baterii 
• Spolu s výcvikovým obojkem nepoužívejte jiné kovové obojky nebo obojek s kovovými částmi, 

které by mohly přijít do styku s kontakty výcvikového obojku 
• Použití obojku vždy spojte s hlasovým povelem a případně trhnutím vodítka, pokud je pes na 

vodítku. Pes tak snáze pochopí souvislost použití obojku s hlasovým povelem 
• Vždy sledujte reakce psa, každý pes se chová jinak 
• Použití obojku není vhodné pro citlivé psy, pro psy s epilepsií apod. Použití obojku konzultujte s 

Vaším veterinářem 
• Obojek je určen pro psy, netestujte jej na lidech nebo jiných zvířatech 
 
 
Technické parametry 
  
Napájení: knoflíková baterie RC2032 
 
 
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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