Bruksanvisning
STÖTFRITT ANTISKÄLLHALSBAND
MED DUBBELLJUDSTEKNOLOGI
Modeller: BARK200U, BARK200U-B
Funktionerna som beskrivs i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.

Välkommen...
till ditt nya Motorola Stötfria Antiskällhalsband! med
Dubbelljudsteknologi!
Tack för att du har köpt Motorola BARK200U, BARK200U-B. Ditt nya
Antiskällhalsband har en inbyggd smart sensor som ger dig en kort tid utan
att hunden skäller, och ger en varnande vibration före en ultraljudsignal
som din hund kan höra, men som det mänskliga örat inte uppfattar.
Ultraljudsignalen är speciellt anpassad för att avskräcka hunden från att
skälla förmycket.
Spara det daterade originalkvittot för senare behov.
Du måste tillhandahålla en kopia av det daterade inköpskvittot för att vi ska
kunna bekräfta garantistatus och ge dig garantiservice för din
Motorolaprodukt. Du måste inte registrera produkten för att den ska
omfattas av garantin.
För produktrelaterade frågor är du välkommen att ringa:
+49 (0) 1805 938 802 i Europa
E-post: motorola-mbp@tdm.de
Bruksanvisningen ger dig all information du behöver för att få ut det mesta
av din produkt.
Läs igenom och följ instruktionerna i denna Bruksanvisning tillsammans
med Säkerhetsinstruktionerna på sidan 6 innan du använder produkten.

Fick du med allt?
• 1 x Halsbandsenhet (med förmonterade CR2450-batterier)
• 1 x Nylonrem

Beskrivning av Antiskällhalsbandet
1 2 3

5

4
1.

2.

3.

Indikerande lysdiod
LTänds med grönt ljus i 3 sekunder
när enheten slås på samt blinkar
långsamt i beredskapsläge.
Tänds med rött ljus när batteriet
behöver bytas.
Blinkar snabbt med grönt och rött
ljus när ultraljudsignalen avges.
Strömbrytare
Håll denna intryckt för att slå på och
stänga av enheten.
Enheten vibrerar en gång för att
bekräfta TILL och två gånger för att
bekräfta FRÅN.
Knapp för ultraljudsignal
Håll denna intryckt för att bestämma
styrkan på signalen.
Det finns 3 signalstyrkor:
Styrka 1: Enbart hörbart ljud
(Grön lysdiod)
Styrka 2: Vibrering + Milt ultraljud
Ljud (Gul lysdiod)
Styrka 3: Stark ultraljudsignal
(Röd lysdiod)

4.

5.

Högtalare
Avger hörbart ljud och
ultraljudsignal.
Batterikåpa

Så här fungerar det Stötfria Antiskällhalsbandet med
Dubbelljudsteknologi
Motorolas Antiskällhalsband är ett snabbt, enkelt och rättvist sätt att minska
överdrivet skällande. När Antiskällhalsbandet detekterar att din hund skäller,
kommer det att avge en för hunden obehaglig ultraljudsignal som avbryter
skällandet.
Alla hundar skäller, så för att vara rättvis mot hunden har vi programmerat
enheten så att den tillåter 5 sekunder “fritt” skällande, och först därefter börjar
Antiskällhalsbandet att vibrera. Fortsätter din hund att skälla övergår enheten till
att avge ultraljudsignalen. Om din hund är tyst i mer än två minuter, får den
ytterligare fem sekunder "fritt" skällande följt av en varnande vibration innan
ultraljudsignalen.
Du kan välja mellan tre olika signalstyrkor (Styrka 1 - enbart hörbart ljud, Styrka 2
- 1 sekund med ultraljudsignal, Styrka 3 - 3 sekunder med ultraljudsignal)
förindividuell anpassning till hunden. Målet är att begränsa överdrivet skällande,
inte att att eliminera eller undertrycka alla skall.

Viktiga riktlinjer för användande av Motorolas Antiskällhalsband
• För funktionens skull är det viktigt att Antiskällhalsbandet är rätt anpassat till
hunden. Om det sitter för löst, kommer Antiskällhalsbandet inte att ha
tillräckligt god kontakt med skinnet för att kunna detektera ett skall och avge
en ultraljudsignal. Skinnet blir irriterat om apparaten sitter åt.
• Fäst Antiskällhalsbandet högt uppe på hundens hals och bara så hårt att du
kan föra in två fingrar mellan remmen och halsen. Den skall inte kunna vrida
sig på halsen.
• För att undvika hudirritation bör din hund inte bära Antiskällhalsbandet
längre tid än 12 timmar åt gången.
• Fäst inget koppel i Antiskällhalsbandet.
• Om du fäster ett annat halsband för att använda tillsammans med ett koppel,
skall det fästas so att det inte belastar Antiskällhalsbandet.
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Innehållsförteckning

1. Säkerhetsinstruktioner
VARNING:
Som med alla andra elektriska apparater, bör ditt husdjur övervakas tills
dess att den har vant sig vid apparaten.
Om ditt husdjur är benägen att tugga på saker, bör apparaten och alla
andra elektriska enheter hållas utom räckhåll för djuret. Hunden bör inte
bära halsbandet längre än 12 timmar per dygn.
VARNING:
Antiskällhalsbandet är konstruerad för att begränsa friska och icke-aggressiva
hundars överdrivna skällande om den används enligt beskrivningen i
bruksanvisningen. Därför skall man alltid läsa instruktionerna i denna
Bruksanvisningen innan man använder produkten.
• FÅR EJ ANVÄNDAS PÅ AGGRESSIVA HUNDAR – Produkten är inte avsedd för
aggressiva hundar. Rådfråga en godkänd hundtränare eller veterinär om du inte
är säker på att produkten är lämplig för din hund.
• Produkten är ingen ersättning för ansvarig övervakning av hunden.
• Produkten får bara användas med valpar som är 6 månader och äldre.
• Lämna inte produkten utan uppsikt eftersom din hund kan tugga på den och
skada den.
• Andra hundar inom räckhåll för apparaten kan höra ultraljudsignalen.
• Många hundar skäller när de leker med människor och andra hundar. För att
undvika att apparaten avger en tillrättavisande ultraljudsignal skall man stänga av
apparaten och ta av antiskällhalsbandet innan man leker med hunden.
• Stäng av enheten om den inte används.
• Prova produkten och alla dess funktioner så att du är van att använda den innan
den används på djuret.
• Använd bara batterier av samma typ. Produkten använder ett utbytbart batteri
(CR2450).
• Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.
VARNING
Det finns en explosionsrisk om man använder fel typ av batterier i apparaten.
Batterier skall lämnas till återvinning enligt gällande bestämmelser.
6

Säkerhetsinstruktioner

2.1
1.

SVENSKA

2. Börja att använda apparaten
Fäst nylonremmen i antiskällhalsbandets enhet
Vänd spännets framsida uppåt, trä remmen genom springa 1, för den
vidare upp mot springa 2.
Trä remmen horisontellt genom springa 2 och för den därefter ner till
springa 3.

2.

Springa 3

Springa 2

Springa 1

3.

2.2

För remmen genom springa 3.

Montering och demontering av batteri i enheten

Antiskällhalsbandet använder ett utbytbart batteri (CR2450).
Öppna

1.
2.

Vrid locket till batteriutrymmet till det olåsta läget
enligt bilden ovan för
att öppna luckan.
Lägg i det nya batteriet i batterifacket med den negativa polen (-) upp.

Börja att använda apparaten
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3.

Lägg på locket och vrid tillbaka det till det låsta läget

enligt bilden.
Stäng

Batteriets livslängd
Normalt sett räcker batteriet upp till 3 månader,men det beror på hur ofta din
hund skäller. Indikatorns lysdiod tänds med rött ljus när batteriet börjar ta slut.
Håll STRÖMBRYTAREN
intryckt för att stänga av antiskällhalsbandet när
det inte används. På så vis räcker batteriet längre.
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Fäst antiskällhalsbandet runt hundens hals
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2.3

VIKTIGT
För att antiskällhalsbandet skall fungera ordentligt måste det fästas på rätt
sätt runt hundens hals.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Se till att antiskällhalsbandet är avstängt. Håll
STRÖMBRYTAREN
intryckt för att stänga av
antiskällhalsbandet.
Låt hunden stå på ett jämnt underlag.
Lägg halsbandet runt hundens hals, centrera
antiskällhalsbandets enhet under nosen och se till
att Motorola-logon är upprätt och riktat mot dig.
Dra remmens ände genom spännet.
Dra åt remmen så att den sitter åt bekvämt och trä
den fria änden under remhållaren så att den sitter
fast.
Se till att antiskällhalsbandets enhet är centrerat
under nosen.

Kontrollera åter antiskällhalsbandets passning efter att hunden har burit
Antiskällhalsbandet i flera minuter eller efter det att hunden har vant sig vid
det.

Börja att använda apparaten
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OBS
Antiskällhalsbandet skall sitta bekvämt och på ett sådant sätt att man bara kan
föra in två fingrar under det. Det skall inte kunna vrida sig på halsen.
I förekommande fall kan det vara bra att kippa bort håret på halsen där
antiskällhalsbandets enhet är i kontakt med halsen för att enheten skall fungera
ordentligt.

2.4

Klipp av utskjutande del av remmen

När du är säker på att antiskällhalsbandet sitter som det skall kan det vara
lämpligt att klippa av den utskjutande delen av remmen.
1.

2.
3.

Märk den del som skall klippas med en penna. Du bör emellertid ta hänsyn
till kommande tillväxt, speciellt om det är en valp eller om hunden kan få en
tjockare vinterpäls.
Ta av antiskällhalsbandet och klipp av den utskjutande delen på remmen.
Försegla snittet genom att hålla det en halv centimeter från en låga från ett
ljus eller tändare.

VAR FÖRSIKTIG
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3. Användning av antiskällhalsbandet
Slå på och stäng av antiskällhalsbandet

Håll STRÖMBRYTAREN
intrykt på antiskällhalsbandet för att
slå på och stänga av det.
Enheten vibrerar en gång för att bekräfta TILL och två gånger för att bekräfta
FRÅN.
OBS
Antiskällhalsbandets minne sparar inställningarna du har gjort när enheten
stängs av.

3.2

Justering av styrkan på ultraljudsignalen

Ditt antiskällhalsband en smart enhet för detektering av hundskall. Om din hund
skäller avger den en ultraljudsignal som avskräcker eller hindrar din hund från att
skälla (se “Tid för “Fritt” skällande” på sidan 12).
Styrka

1
2
3

Vad som händer...
Avger en knappt hörbar signal.
Avger en ultraljudsignal i 1 sekund.
Avger en ultraljudsignal i 3 sekunder.

Den indikerande lysdioden blinkar snabbt i omväxlande grönt och rött när
ultraljudsignalen avges.
1.
2.

Håll ULTRALJUDSKNAPPEN
intryckt på antiskällhalsbandet i
3 sekunder.
En kort tryckning på ULTRALJUDSKNAPPEN
ändrar styrkan på
ultraljudsignalen (från 1 till 3 i återkommande ordning).
Den indikerande lysdioden blinkar i följande ordning för att indikera styrkan
på ultraljudsignalen:

Styrka

1
2
3
3.

Indikerande lysdiod
Blinkar grönt
Blinkar gult
Blinkar rött

Håll ULTRALJUDSKNAPPEN
intryckt i ytterligare 3 sekunder för att
bekräfta nivån du har valt i steg 2 ovan.

Användning av antiskällhalsbandet
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3.3

Tid för “Fritt” skällande

Alla hundar skäller, och för att vara rättvis mot din hund har vi lagt in 5 sekunder
för "fritt" skällande; vibrationen utlöses först därefter. Fortsätter hunden att
skälla, avger antiskällhalsbandet en ultraljudsignal med den styrka du har valt.
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Användning av antiskällhalsbandet

Hundar lår sig och anpassar sig med olika hastighet. Det kan ta en tid innan din
hund har förstått hur antiskällhalsbandet fungerar. Efter några dagar med
antiskällhalsbandet kommer hunden att slappna av och därmed minska sitt
skällande. Du bör dock fortsätta att vara konsekvent i användningen av
antiskällhalsbandet även efter det att du märker att hunden skäller mindre.

Lämna inte hunden ensam när du använder antiskällhalsbandet den
första tiden.
Ultraljudsignalen kan verka skrämmande för en del hundar, så håll dig i närheten
när du använder dig av antiskällhalsbandet de första gångerna.
VIKTIGT
Glöm inte att belöna din hund med godsak, lek eller beröm varje gång den inte
skäller.
Många hundar skäller när de leker med människor och andra hundar. För att
undvika att apparaten avger en tillrättavisande ultraljudsignal skall man stänga
av apparaten och ta av antiskällhalsbandet innan man leker med hunden.

De första gångerna du använder antiskällhalsbandet
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4. De första gångerna du använder
antiskällhalsbandet

5. Kassering av produkten (miljö)
Släng inte produkten bland de vanliga hushållssoporna när
produktens livscykel är slut. Ta med produkten till en
uppsamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska
produkter. Symbolen på produkten, bruksanvisningen och/
eller förpackningen anger detta.
Vissa av produktens material kan återanvändas om du tar dem
till en återvinningsstation. Genom att återanvända vissa delar eller råmaterial
från använda produkter bidrar du till att skydda naturen på ett betydande sätt.
Kontakta dina lokala myndigheter om du behöver mer information om
uppsamlingsplatser i ditt område.
Kassera batteripaket på ett miljövänligt sätt enligt lokala bestämmelser.
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Rengöring och underhåll
• Rengör antiskällhalsbandet med en mjuk och något fuktad duk en gång i
veckan.
• Kontrollera din hunds hals för eventuell irritation och tvätta dess hals varje
vecka.
• Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa högt ställda krav på pålitlighet
för ditt Antiskällhalsband. Om något skulle gå fel skall du inte försöka att
reparera den själv – kontakta vår Kundtjänst i stället.

Rengöring och underhåll
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6. Rengöring och underhåll

7. Svar på Vanliga Frågor
Kommer antiskällhalsbandet att fungera för min hund?
• Det finns flera anledningar varför hundar skäller mycket – din hund kan känna
sig ensam, hungrig, för kall eller för varm eller så varnar den bara för
människor eller djur på din tomt. Antiskällhalsbandet fungerar bäst på hundar
som har alla sina behov uppfyllda och som alltid skäller på allt som rör sig.
• Antiskällhalsbandet fungerar inte på hundar som har dålig hörsel.

Kommer andra hundars skällande att trigga sensorn på
antiskällhalsbandet?
• Nej. Sensorn triggas bara när vibrationerna i stämbanden motsvarar
hundskall.

Kommer ultraljudsignalen från antiskällhalsbandet att påverka
andra hundar?
• Ja. Andra hundar inom räckhåll för apparaten kan höra ultraljudsignalen.

Är antiskällhalsbandet lämpligt och humant?
• Ja. Antiskällhalsbandet är konstruerat för att fånga din hunds
uppmärksamhet inte bestraffa den. Emellertid kan ultraljudsignalen
skrämma den de första gångerna den används.

Vad innebär en ultraljudsignal?
• Människor kan höra ljud upp till omkring 20kHz, men hundar kan höra upp till
60kHz. På grund av detta reagerar hundar på ljud som vi inte kan höra.
Ultraljudsignalerna som antiskällhalsbandet avger ligger på frekvenser som
bara hundar kan höra.

Kommer min hund att sluta skälla helt?
• Nej. Antiskällhalsbandet är speciellt konstruerat för att minska eller motverka
överdrivet skällande, inte att helt eliminera skällande.
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Svar på Vanliga Frågor

• Spänn remmen till antiskällhalsbandet något och/eller klipp pälsen där
enheten rör vid halsen för att förbättra kontakten.
• Om du är säker på att hunden uppfattar ultraljudsignalen, men inte reagerar
på den, kan du försöka med nästa nivå på signalen (se “Justering av styrkan
på ultraljudsignalen” sidan 11).
• Byt batterier.
• Om hunden ändå inte reagerar, kontakta Kundtjänst på
+49 (0) 1805 938 802 i Europa
E-post: motorola-mbp@tdm.de

Svar på Vanliga Frågor
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Min hund skäller fortfarande (tycks inte reagera på
ultraljudsignalen).

8. Felsökning
Om din hund ändå inte tycks reagera på ultraljudsignalen.
• Se till att Antiskällhalsbandet är ordentligt fäst på hundens hals. En
antiskällhalsband som inte är ordentligt fäst påverkar funktionen. Ett
antiskällhalsband som sitter ordentligt låter dig föra in två fingrar under
remmen.
• Se till att det är god anliggning där antiskällhalsbandet rör vid halsen. Vid
behov kan man klippa pälsen där enheten berör halsen.
• Kontrollera att batterierna inte är tömda.
• Om du är säker på att hunden uppfattar ultraljudsignalen, men inte reagerar
på den, kan du försöka med nästa nivå på signalen (se “Justering av styrkan
på ultraljudsignalen” sidan 11).
• Om hunden ändå inte reagerar, kontakta Kundtjänst på
+49 (0) 1805 938 802 i Europa
E-post: motorola-mbp@tdm.de

18
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9. Allmän information
Om din produkt inte fungerar korrekt...
1.

Läs denna bruksanvisning.

2.

Kontakta kundtjänst på
+49 (0) 1805 938 802 i Europa
E-post: motorola-mbp@tdm.de

Begränsad garanti för konsumentprodukter och tillbehör
Tack för att du har köpt den här Motorolamärkta produkten som har tillverkats på
licens av Binatone Electronics International LTD (”BINATONE”).

Vad täcker garantin?
Med förbehåll för undantagen nedan garanterar BINATONE att denna produkt
(”produkten”), som bär varumärket Motorola, eller detta certifierade tillbehör
(”tillbehör”) som säljs för användning med denna produkt och som bär
varumärket Motorola är tillverkad/tillverkat för att vara felfri/felfritt vad gäller
material och utförande under normal användning av konsumenten under den
period som anges nedan. Denna garanti gäller endast dig och kan inte
överlåtas.

Vem täcker garantin?
Denna garanti gäller endast den första köparen och kan inte överlåtas.

Hur agerar BINATONE?
BINATONE eller dess auktoriserade distributör kommer, efter eget val och inom
en kommersiellt rimlig tid, att utan kostnad reparera och ersätta alla produkter
eller tillbehör som inte överensstämmer med denna garanti. Vi kan använda
funktionsmässigt likvärdiga rekonditionerade/renoverade/begagnade eller nya
produkter, tillbehör eller delar.

Allmän information
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Vilka andra begränsningar finns?
ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE,
SKA VARA BEGRÄNSADE TILL DENNA BEGRÄNSADE GARANTINS
VARAKTIGHET. I ÖVRIGT ÄR REPARATION ELLER BYTE ENLIGT DENNA
UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTI DEN ENDA ERSÄTTNING
KONSUMENTEN GES, OCH DEN TILLHANDAHÅLLS ISTÄLLET FÖR ALLA
ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA.
MOTOROLA ELLER BINATONE ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER
ANSVARIGA FÖR SKADOR, VARE SIG DE ÄR AVTALSRÄTTSLIGA ELLER EJ
(INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), SOM ÖVERSTIGER INKÖPSPRISET AV
PRODUKTEN ELLER TILLBEHÖRET, ELLER FÖR INDIREKTA,
OFÖRUTSEDDA OCH SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV
NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINST, FÖRLUST
AV VERKSAMHET, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER ANDRA FINANSIELLA
FÖRLUSTER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED FÖRMÅGAN ELLER
OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PRODUKTERNA ELLER TILLBEHÖREN, I DEN
MÅN DESSA SKADESTÅND KAN BEGRÄNSAS ENLIGT LAG.
Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutande av oförutsedda
skador eller följdskador, eller begränsning av en underförstådd garantis
varaktighet, så ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller
dig. Garantin ger dig särskilda lagliga rättigheter och du kan även ha andra
rättigheter som skiljer sig mellan olika jurisdiktioner.
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Allmän information

Konsumenttillbehör
Konsumentprodukter och tillbehör
som repareras eller ersätts

Garantins varaktighet
Två (2) år från det ursprungliga köpet av
produktens första köpare.
Nittio (90) dagar från det ursprungliga
köpet av tillbehörets första köpare.
Återstoden av den ursprungliga
garantin på nittio (90) dagar från den
dag produkten eller tillbehöret
returnerades till konsumenten,
beroende på vilken period som är
längst.
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Produkter som omfattas
Konsumentprodukter

Undantag
Normalt slitage. Periodiskt underhåll, reparationer och utbyte av delar på grund
av normalt slitage omfattas inte av garantin.
Batterier. Endast batterier vars fulladdade kapacitet är under 80 % av dess
normala kapacitet och batterier som läcker täcks av den här garantin.
Missbruk och felanvändning. Defekter eller skador som orsakats av: (a) felaktig
användning, förvaring eller hantering, olyckshändelse eller försummelse som
fysiska skador (sprickor, repor etc.) på produktens yta till följd av felaktig
användning; (b) kontakt med vätska, vatten, regn, extrem fukt eller kraftig
svettning, sand, smuts eller liknande, extrem hetta, eller mat; (c) användning av
produkterna eller tillbehören i kommersiella syften eller av att de utsatts för
onormal användning eller onormala förhållanden; eller (d) andra handlingar som
inte är MOTOROLAS eller BINATONES fel, omfattas inte av garantin.
Användning av produkter och tillbehör som inte bär Motorolas varumärke.
Defekter eller skador som uppstår på grund av användning av produkter,
tillbehör eller annan kringutrustning som inte bär Motorolas varumärke och inte
är certifierade av Motorola omfattas inte av garantin.
Underhåll eller ändringar som utförs utan behörighet. Defekter eller skador
som uppstår på grund av service, tester, justeringar, installationer, underhåll,
ändringar eller modifieringar av någon annan än MOTOROLA, BINATONE eller
deras auktoriserade servicecenter omfattas inte av garantin.
Allmän information
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Ändrade produkter. Produkter eller tillbehör med (a) borttagna, ändrade eller
utplånade etiketter med serienummer eller datum; (b) förseglingar som är
brutna eller som har synlig åverkan; (c) avvikande serienummer; eller (d)
avvikande eller icke-Motorolamärkta höljen eller delar omfattas inte av garantin.
Kommunikationstjänster. Defekter, skador eller fel på produkterna eller
tillbehören som uppstår på grund av kommunikationstjänster eller -signaler som
du prenumererar på eller använder med produkterna eller tillbehören omfattas
inte av garantin.

Så här erhåller du garantiservice och annan information
För service eller information, ring:
+49 (0) 1805 938 802 i Europa
E-post: motorola-mbp@tdm.de
Du får anvisningar om hur du skickar produkter eller tillbehör på egen bekostad
och risk till ett BINATONE-auktoriserat reparationscenter.
För att erhålla service måste du skicka in: (a) produkten eller tillbehöret; (b)
originalkvittot som inkluderar datum, plats och återförsäljare; (c) ett fullständigt
garantikort som visar produktens serienummer (om förpackningen innehöll ett
garantikort); (d) en skriftlig beskrivning av problemet; och, viktigast av allt; (e)
din adress och ditt telefonnummer.
Dessa villkor utgör hela garantiavtalet mellan dig och BINATONE gällande de
produkter eller tillbehör du har köpt och ersätter alla tidigare avtal eller
utfästelser, inklusive utfästelser i skriftliga publikationer eller reklam som getts ut
av BINETONE eller utfästelser som har gjorts av en anställd representant eller
personal från BINATONE i samband med köpet.
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BINATONE TELECOM PLC
.

FCC, ACTA and Industry Canada (IC) Regulations
equipment not expressly approved
Warning: Changes or modifications
to this
EC Declaration
of Conformity
by the party responsible for compliance could void the user's authority to
We the This
manufacturer
/ Importer
Binatone
Telecom
operate
the equipment.
equipment
has: been
tested
andPlc
found to comply with the limits for
1 Apsley Way London
NOTE:
NW2 7HF, United Kingdom.
a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
Declare under
our sole responsibility
thatprotection
the following against
product harmful interference in a
designed
to provide
reasonable
residential
installation. This equipment
Type of equipment:
Shock-Free No-Bark Collar
generates,
uses and can radiate radio
Model Name:
BARK200U, BARK200U-B
frequency
energy and, if not installe
Country of Origin:
China d and used in accordance with the
instructions,
may cause harmful
inte
Brand:
Motorolarference to radio communications.
complies with the Council Directiv 2004/108/EC on the approximation of the laws of the

electromagnetic
compatibility (EMC)
Member States
relating to
and the European
Communityoff
television
reception,
which
can be determined
by turning
the equipment
Directive 2011/65/EC relating to Electrical Safety. Directive 2011/65/EC on the restriction of
use of hazardous substances (RoHS).

EN55011:2009+A1
• EMC:
Consult the dealer or an
experienced radio/TV technician for help.
EN61000-6-1:2007

and
(2) this device must accept
any interference received, including
Electrical Safety:
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
cause interference, and (2) this devicece may not cause harmful interference,
Operation
iscomplies
subject
th Industry
interference
that
maytowith
cause
undesired
of the device.
This
device
Ca operation
Thedevice
product is
labelled with
the part
European
Approval
Marking
CE asOperation
show. Any UnauthoriVed
This
complies
with
15 of
the
Rules.
is subject to the
e following
twoFCC
conditions:
modification of the product voids
this Declaration.
nada licence-exempt RSS standard(s).

must accept any interference, including
(1) this device may not
This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.
This Class B digital apparatus complies with Canadian requirement: CAN ICES3 (B)/NMB-3(B)
Manufacturer
/ Importer the compliance with the FCC's RF exposure guideline,
Caution:
To maintain
(Signature of authoriVed person)
place
the baby unit at least 20 cm from nearby persons.
For body worn operation, the parent unit has been tested and meets the FCC
RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied or designated for
London, 5 November, 2014
this product. Use of other accessories may not
ensure compliance with FCC RF
exposure
Karl Heinzguide
Muellerlines.
/ Chief Technical Officer
Place & Date
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ENGLISH
SVENSKA

1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail:
binatoneuk@binatonetelecom.co.uk
________________________________________

Tekniska specifikationer
Strömförsörjning

CR2450 Litiumbatteri 3,0V

Skyddsklass

IP54
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Tillverkad, distribuerad eller såld av Binatone
Electronics International LTD., den officiella
licenstagaren för denna produkt.
MOTOROLA och Stylized M Logo är
varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Motorola Trademark Holdings,
LLC. och som används på licens. Alla
varumärken tillhör sina respektive ägare.
© 2014 Motorola Mobility LLC. Med
ensamrätt.

SV Version 2.0
Tryckt i Kina

