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ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ПРОТИВ КУЧЕШКИ ЛАЙ 
BARK-STOPPER

I

функция то излъчва само кратък ултразвук. Уреда против кучешки лай работи на батерии 6LR61 1 x 9V. Уреда трябва да 

бъде поставен в близост до лаещото куче и е за вътрешна употеба. 

Първи стъпки:  

Преди да използвате уреда поставете захранващата батерия 1 x 9V (6LR61) като отворите капака на отделението 

за батерии, уверете се че пролятаритета съвпада. Затворете капака на отделението за батерии като плъзнете капака в 

затворена позиция. Уреда разполага с кожух за монтаж на стена ако желаете да поставите уреда статично на стена 

изберете подходящо място /там където кучето лае най-често/ и го монтирайте на стена чрез крепежен елемент. Уреда 

трябва да бъде в обсега на кучето без прегради като врати или стени - това е важно за добрият ефект. Активирайте 

уреда чрез бутона за пускане, изберете една от двете настройки за чувствителност на устройството: 

-Нисък: ефективен обхват приблизително 3 м - 4 м 

-Висок: ефективен обхват приблизително 6 м - 7 м 

Уреда ще се включи автоматично ако кучето лае повече от 10-20 секунди, кучето ще се научи да свръзва неприятният 

ултразвк с лаенето и по този начи ще се обучи да не лае.  

 

Инструкция за употреба 

GARDIGO BARK-STOPPER е електронен уред против кучешки 

лай. Уреда се активира при кучешкият лай и излъчва ултразвук с честота 

25KHz което дразни и притеснява кучетата. Електронното устройство има 

обучителна функция. която се свежда до много прост принцип а именно 

когато животното лае уреда излъчва ултразвук който го дразни и по този 

начин кучето разбира бързо, че лаенето му носи неприятни за неговият 

слух звуци. Имайте в предвид че кучетата лаят по различни причини 

инстинктивно, териториално или защитно а понякога просто по навик или 

скука. Обучението на такъв тип кучета може да отнеме до 2-3 седмици 

преди да видите резултатите и лаенето да спре. При първоначалната 

употреба на уреда лаенето може да се усили, това е нормално тъй като 

кучето се оплаква от акустичните сигнали излъчвани от уреда и трябва 

време за да може да разбере че неговият лай предизвиква тези дразнещи 

ултразвукови сигнали но в крайна сметка то ще се откаже от лаенето. 

Ако кучето ви е тренирано да лае по някаква причина например ако иска 

да бъде изведено на разходка или нахранено препоръчваме за спрете 

уреда в тези интервали от време. 

Монтаж и употреба на устройството GARDIGO BARK-STOPPER : 

Уреда може да бъде монтиран на стена или да се държи в ръка. Уреда 

излъчва ултразвкова честота с сила 25 KHz нечуваема за човек но ясно 

чуваема за кучета. Ултразвука се излъчва от уреда в продължение на 3

секунди. Устройството е напълно безвредно за кучетата и има обучителна 

 

Технически характеристики: 

Употреба: Вътрешна 

Технология: Ултразвук 25 KHz 

Захранване: Батерия 1 x 9 V (6LR61) 

/не е включена в комплекта/ 

Размери: 44 х 122 х 24мм. 

 

Производител: TEVIGO – Германия    

Вносител: ЕВРО ПЕСТ ЕООД  

гр. София, жк. Люлин – 3, бл.380, маг.1  

ТЕЛ: 0700 10522   

e-mail: info@evropest.com 

 


