
BALENÍ OBSAHUJE
• 1x Zařízení proti 
štěkání (Baterie 9V 
není součástí 
balení)

Parametry
• Zvuková frekvence – 150 dB. 
• Bílé světlo – 2800 mcd 
• Je potřeba 9V baterie – není součástí balení!

INSTRUKCE

Zařízení proti štěkání

INSTRUKCE

Návod k použití

INSTRUKCE

Cvičení psa

Používejte zařízení k vydávání krátkých zvuků, jako při morse-
ovce. Například stiskněte tlačítko 3krát (- - -), to může znamenat, 
že má pes přestat štěkat. Nejdřív jej možná zkuste naučit, aby si 
po určité kombinaci sedl. Zahrajte kombinaci, kterou chcete 
využít jako povel pro sednutí, veselým heslem psovi řekněte, aby 
si sedl, a udělejte odpovídající gesto rukou. Opakujte to, dokud si 
pes nesedne, a poté mu dejte za odměnu něco dobrého. 
Proveďte to ještě několikrát, potom to zkuste bez gesta a poté i 
bez hlasového povelu. Cílem je, aby si pes sedl, jakmile 
zaslechne daný zvukový signál. Příště to zkuste podobně u 
štěkání. Buďte trpěliví a milí.

Varování

• Při cvičení psa venku buďte opatrní, ujistěte se, že poblíž nejsou 
žádní další psi, abyste je nerušili. 
• Zbytečně neprovokujte svého psa tímto zařízením, jinak se 
nedostaví požadované výsledky. 
• Nespouštějte zařízení blízko psího ani vašeho ucha, mohlo by 
vás to rozrušit.
• Nepoužívejte světlo pro cvičení psa, příliš využívá baterii.

Záruka

Kontakt

Záruka je platná 24 měsíců od data nákupu. Produkt můžete 
reklamovat u D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Slovinsko, a požádat o náhradu zdarma nebo o vrácení peněz za 
nevyhovující produkt.
Pošlete nám e-mail s  číslem objednávky a datem nákupu. 
Produkt má trvanlivost 24 měsíců od data obdržení produktu.

Toto zařízení má 2 možnosti, zvukovou frekvenci a bílé světlo. Zvuk 
se používá převážně pro cvičení psů, aby přestali štěkat nebo aby si 
sedli či lehli… Světlo můžete využít jako varování, pokud se blíží 
nebezpečný pes nebo zahlédnete kočku, nebo jako světlo na cestu, 
pokud venčíte psa ve tmě. Pro rozsvícení zapněte vypínač na 
předchozí stupeň a stiskněte tlačítko BEAM. 

E-mail:  support@d4web.eu  
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija 

ЗА КОНТАКТ


