
 ČESKÝ NÁVOD –OBOJEK SE SPREJEM PROTI ŠTĚKÁNÍ  
Důležitá upozornění: 
Tento produkt není hračka, nenechte ho používat děti a nepoužívejte ho nedbale.  
Před použitím se ujistěte, že váš pes je zdravý. 
Neponořujte do vody. Za deštivého počasí obojek raději nepoužívejte.  
Produkt čistěte suchou látkou. 
Nenechte vašeho psa hrát si s produktem nebo ho kousat. 
Pokud elektrické energie v baterkách v přijímači není dostatek, včas je nabijte.  
Velmi doporučujeme nabíjet baterky námi nabízenou nabíječkou.  
Nerozebírejte produkt, na poškození tímto způsobené se nevztahuje naše záruka. 
Pokud se pes s obojkem necítí dobře, můžete jej na chvíli sundat a znovu ho 
použít, až se pes uklidní. 
Obojek může být použit při teplotách od 2 do 45°C. Použití při nižších či vyšších 
teplotách může produkt poškodit. Na takový typ poškození se nevztahuje záruka.  
Produkt může být použit jen pro zdravé psy. Pokud měl pes fyzické nebo 
psychické problémy, obraťte se nejdříve na vašeho zvěrolékaře. 
 
Příprava k použití: 
Nabití obojku 
1. Zapojte konektor nabíjecího zařízení do nabíjecího jacku. 
2. Zapojte do zásuvky. 
3. Tři červená LED světélka se budou postupně rozsvěcet (blikat). 
4. Při prvním nabíjení obojku ho nabíjejte alespoň 4 hodiny.  
5. Až bude obojek plně nabit, první červené LED světlo zůstane svítit. 
6. Když je nabíjení hotové, odejměte gumový kryt. 
Umístění lahvičky se sprejem 
1. Otevřete kryt prostoru pro lahvičku zatlačením v naznačeném směru. 
2. Vložte lahvičku do správné pozice, jak je ukázáno na obrázku. 
3. Umístěte kryt zpět. 
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Zapnutí / vypnutí obojku 
1. Pohněte vrchem černého krytu lahvičky a držte 3 vteřiny. 
2. První LED světlo bude blikat, dokud nebude Magnetický spínač zapnut/vypnut. 
3. Když je obojek zapnut, je v pracovním módu. 
Změna citlivosti obojku – 3 úrovně 
Obojek se sprejem je navržen tak, aby bylo možné upravit citlivost na štěkání 
podle potřeb různých psů. 
1. U vypínače jsou tři indikační světla. 
2. Když je obojek zapnut, svítí jen jedno světlo a citlivost je nejvyšší (i slabé 
zaštěkání může způsobit vystříknutí spreje). 
3. Přiblížení černého krytu k indikačnímu světlu jednou změní počet svítících 
ukazatelů. (Nedržte ho déle než 3 vteřiny, jinak to obojek přijme jako signál k 
vypnutí.) Když je rozsvícený jeden ukazatel, znamená to, že citlivost je nejvyšší. 
Dva znamenají střední citlivost a tři nejnižší úroveň citlivosti (jen silnější zaštěkání 
způsobí výstřik spreje). 
 
Důležitá poznámka: 
Pokud po nějaké době používání zjistíte, že obojek nemůže stříkat, nemějte obavy 
a následujte prosím tyto instrukce. 
1. Vyjměte lahvičku a zkontrolujte, zda není prázdná a nepotřebuje doplnit. 
Pokud ano, nejdříve z lahvičky vypusťte vzduch a pak ji naplňte. 
2. Pokud lahvička nepotřebuje doplnit, vyjměte ji a počkejte alespoň půl hodiny. 
Pak ji opět umístěte na správné místo. 
Sprej by měl nyní fungovat správně. 
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