
BARK FREE
INSTRUKCJA OBSŁUGI

FUNKCJE:

 zasięg działania o powierzchni półkola o promieniu 8 metrów,

 przewód zasilający o długości 15 metrów do użytku zewnętrznego (jest w zestawie),

 Zasilanie 12V (+) DC Zasilacz (brak w zestawie)

  podwójny przetwornik piezo-ceramiczny,

INSTRUKCJE:

LOKALIZACJE DO MONTAŻU:

Najlepszym miejscem dla Bark Free jest jego montaż nieco ponad wysokością psa i skierowanie urządzenia w jego kierunku. Bark Free 
zlokalizuje szczekanie w odległości do 8 metrów, umieść więc urządzenie w odległości do 8 metrów od psów. Upewnij się, że twój pies nie 
ma dostępu do urządzenia, aby uniknąć zniszczeń. Umieść kable poza jego zasięgiem. Bark Free może zostać zamocowany lub stać wolno 
w wybranej lokalizacji. W przypadku używania urządzenia wewnątrz, umieść Bark Free w pokoju, w którym pies często szczeka.

UWAGA:

Jeżeli umieścisz urządzenie w jednym pokoju, a twój pies będzie w drugim, Bark Free może działać, i rezultaty mogą nie być widoczne.

MONTAŻ NA ZEWNĄTRZ:

Bark Free jest odporny na zmiany pogodowe, lecz nie jest wodoodporny. Posiada winylową osłonę, chroniącą go przed deszczem, 
zraszaczami i innymi źródłami wody. Bezpośredni kontakt z wodą może czasowo obniżyć czułość mikrofonu i głośników. Urządzenie 
najlepiej umieścić pod zadaszeniem chroniąc go przed bezpośrednimi opadami deszczu. Na zewnątrz, Bark Free może być wyzwalany przez 
głośne dźwięki inne niż szczekanie. Staraj się unikać montażu urządzenia w wilgotnych i wietrznych obszarach. Jeżeli woda dostanie się do 
wnętrza urządzenia przez otwory w głośniku, połóż urządzenie tak, aby woda mogła wycieknąć. Jeżeli urządzenie przestanie działać gdy jest
mokre, wznowi swoje działanie po wyschnięciu. Regulatory mogą być używane bez konieczności zdejmowania winylowej osłony. Osłona ta 
jest odporna na ciepło, mróz oraz promieniowanie ultrafioletowe. Wspornik zawiera otwory montażowe oraz śruby do przykręcenia 
urządzenia na budynku lub paliku.



Wykres przeciętnego zakresu częstotliwości słyszalnej przez psy

REGULACJA POZIOMU CZUŁOŚCI URZĄDZENIA NA SZCZEKANIE Regulacje pozwala na kontrolowanie jak głośne musi być szczekanie, aby 
uruchomić urządzenie, z równoczesnym obniżeniem fałszywego wyzwalania urządzenia przez inne odgłosy dochodzące z zewnątrz. Ustaw 
regulację w spokojny dzień, jeżeli montujesz uprzędzenie na zewnątrz. W celu regulacji częstotliwości, najpierw ustaw regulator dźwięku na
dźwięk słyszalny (umieszony ponad przełącznikiem czułości). Obniży to częstotliwość tonu korygującego tak, abyś mógł usłyszeć dźwięk. 
Odsuń się od urządzenia i nasłuchuj. Jeżeli nie usłyszysz dźwięku za każdym razem gdy usłyszysz szczekanie, wyreguluj urządzenie na wyższy
poziom czułości lub przesuń urządzenie bliżej do psa. Jeżeli usłyszysz sygnał bez odgłosu szczekania, obniż poziom czułości. Większe psy 
reagują lepiej na niskie tony, podczas gdy małe psy lepiej reagują na tony wyższe. Po ustawieniu czułości, zmień przełącznik na 
„ultradźwięk” (jeżeli tak zadecydujesz). Użyj najniższej możliwej czułości, która będzie stale reagowała na szczekanie. Jeżeli poziom będzie 
zbyt wysoki inne dźwięki mogą uruchamiać urządzenie. Wtedy czynnik stymulujący zachowanie twojego psa może przestać działać, 
ponieważ twoje psy nauczą się go ignorować. Upewnij się także, że środowisko danego dźwięku nie jest zbyt głośne, w przeciwnym razie 
będzie powodowało one ciągłe uruchamianie się urządzenia. Sytuację tą możesz skorygować obniżając poziom czułości.

UWAGA:

Nie próbuj zmusić swojego psa do szczekania, aby sprawdzić czy Bark Free powstrzyma go od szczekania. Gdy pies zostanie sprowokowany, 
zaszczeka.

PRZYCISK TESTU: Wciśnięcie przycisku testu obniży częstotliwość ultradźwięku do poziomu słyszalnego przez ludzi. Tym sposobem możesz 
usłyszeć różne cechy ultradźwięków. W celu uniknięcia uszkodzenia słuchu, nie używaj przycisku testu przez dłuższy okres czasu i nie 
pozwól, aby dzieci bawiły się przełącznikiem.

ZASILANIE: Bark Free jest zasilany przez zasilacz 12 V (+) DC,(brak w zestawie).  Kabel 15m w zestawie

Uwaga: Skrzynka transformatora nie jest odporna na zmiany pogodowe i musi być podłączona wewnątrz jeżeli nie używasz pokrywy 
odpornej na zmiany pogodowe. Obudowę ochronną możesz nabyć w swoim lokalnym sklepie z narzędziami.

JAKICH REZULTATÓW OCZEKIWAĆ

Nie ma idealnych 100% środków, które powstrzymałyby szczekanie w 100%, co uwzględnia także Bark Free. Jeżeli w przeciągu tygodnia lub 
dwóch nie odnotujesz znacznej redukcji szczekania, szczególnie w nocy, oznacza to, że masz poważniejszy problem niż jedynie niepotrzebna
uciążliwość i szczekanie z nudów. Pies zawsze zaszczeka jeżeli zostanie sprowokowany. Niektóre z poważniejszych problemów 
uwzględniają:

 SZCZEKANIE OCHRONNE: Psy mogą szczekać na przechodniów lub sąsiadów, którzy dokuczają im lub straszą je. Sytuacja ta może 
uwzględniać ludzi pukających do twoich drzwi lub ludzi idących wzdłuż ogrodu.

 PSY TRENOWANE DO SZCZEKANIA: Psy te mogą szczekać przez brak uwagi, aby ją zyskać (zarówno pozytywną jak i negatywną).

 CZAS KARMIENIA LUB TRENINGU: Zalecamy wyłączyć Bark Free w porze karmienia. W przypadku gdy jeden pies wychodzi przed 
szereg i zostawia inne psy za sobą, oddal się tak szybko jak to możliwe.

 PROBLEMY ZE SŁUCHEM: Głuche psy nie zareagują na Bark Free. Psy o znacznym uszkodzeniu słuchu mogą reagować na 
częstotliwość słyszalną. Jakkolwiek ty i twoi sąsiedzi także prawdopodobnie będziecie ją mogli usłyszeć.

 WYSOCE STRESUJĄCE OTOCZENIE: Bark Free nie jest zalecany do użytku w psiarniach, schroniskach oraz salonach kosmetyki 
zwierzęcej. Lokalizacje te generują szczekanie ochronne oraz szczekanie ze strachu

 Gwarancja: 12 msc. (na podstawie dowodu zakupu – paragon, faktura)



Utylizacja starych urządzeń

1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty europejską dyrektywą
2002/96/EC.

2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego
miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe władze.

3. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.
4. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się

utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony. 
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