
 ČESKÝ NÁVOD – PROTIŠTĚKACÍ OBOJEK BT-1  
 
Upozornění 

- Použití obojku není vhodné pro citlivé psy, pro psy s epilepsií apod.  
-  Použití obojku konzultujte s Vaším veterinářem 

-  Polohu přijímače na krku psa je potřeba předem vyzkoušet. Obojek 
utáhněte tak, aby se kontakty spolehlivě dotýkaly kůže psa. Příliš 

pevné, nebo naopak příliš volné upevnění obojku (přijímače) 
může způsobit špatnou funkci přístroje 

- Nedovolte vašemu psovi obojek kousat. Snažte se omezit poškrábání 
krabičky. 

- Zařízení je vyrobeno z plastu a elektronických částí, které nejsou 
stravitelné. 

- Pokud Váš pes spolkne jakoukoli část tohoto produktu, obraťte se na 
veterináře. 

- Obojek není určen pro použití jako záchytný obojek. Pokud používáte 
vodítko, používejte ho s jiným obojkem. 

- Ačkoli je přístroj navržen tak, aby odlišil okolní zvuk od štěkotu, může 
být občas aktivován i na okolní zvuky. Občasné aktivování na okolní 
zvuky je normální, ale nemělo by se to stávat často. Může to být 
matoucí pro Vašeho mazlíčka. 

- Obojek je vodě odolný, ale ne voděvzdorný. Přístroj může váš pejsek 
nosit v dešti, ale před koupáním nebo plaváním je zapotřebí obojek 
sundat. 

- Je-li přístroj příliš mokrý nebo byl ponořen do vody, je zapotřebí 
vyjmout baterie a přístroj vysušit po dobu minimálně dvou dnů. Poté 
můžete přístroj opět používat, ale je zapotřebí vložit novou baterii. 
 

Návod k obsluze 
Obojek proti štěkání je téměř zcela automatický. Nemusíte ho nijak nastavovat 
nebo s ním manipulovat. Stačí vložit baterie do přístroje nastavit velikost popruhu 
a obojek proti štěkání začne automaticky pracovat. 
Na spodní straně najdete dvě malé tlačítka (High – vysoká, Low – malá). Tyto 
tlačítka slouží k nastavení citlivosti hlasového ovládání. Tlačítko High postupně 
přidává na citlivosti a tlačítko Low postupně citlivost ubírá. 
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Začínáme 
Než začne Váš pejsek používat tento obojek, je zapotřebí se s obojkem seznámit.  
Obojek proti štěkání používá mikrofon pro snímání štěkotu Vašeho psa . Mikrofon 
je umístěn ve středu jednotky na zadní straně. Dokáže snadno snímat štěkot i 
přes popruh. Elektrický výboj způsobený štěkáním vyvolává elektrický šok 
elektrodami, které jsou umístěny na spodní straně přístroje. Všimněte si také 
malého otvoru na boční straně přístroje. V tomto otvoru je umístěn reproduktor, 
který vydává opravné tóny. 
 
Napájení 
Obojek je napájen z baterie 2/3 AA  
 
Vložení baterií 
Baterie se vkládají ze zadní strany. 
Oddělejte kryt na baterie a vložte baterii dovnitř. (Baterie je součástí balení) 
Poté krytku opět zavřete. 
 
Nasazení obojku pejskovi 
Umístěte zařízení kolem krku psa a nastavte délku popruhu. Přístroj by měl těsně 
přiléhat na krk Vašeho psa. 
Ujistěte se, že jsou elektrody v přímém kontaktu s kůží psa. 
Chlupy mezi elektrodami a kůží mohou výrazně snížit elektrické impulzy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


