
 ČESKÝ NÁVOD – PROTIŠTĚKACÍ OBOJEK PET850  
 
Upozornění 

- Před prvním použitím obojek plně nabijete (3-4 hodiny) 
- 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. 
- Obojek je voduvzdorný pouze do 1 metru hloubky. 
-  

 
Návod k obsluze 
Na obojku jsou 2 rotační kolečka, kterými můžete korigovat intenzitu. 
Levé kolečko slouží  pro určení intenzity: 
OFF – vypnuto, V – pouze vibrace, 2-7 – intenzita elektrického impulsu, 2 = nejnižší, 7 = nejvyšší 
Pravé kolečko slouží pro nastavení citlivosti štěkání k okolnímu prostředí 
T – nejcitlivější, 1-6 – citlivost vnějšího prostředí, 1 = nejméně citlivé 
 

 
Testování 
Funkčnost obojku můžete otestovat ve vibračním  
V režimu a T citlivém režimu přejížděním  
perem po testovacích drážkách. 
 
Napájení 
Obojek je napájen akumulátorem Li-Ion 
 
Nabíjení 
Vybitou baterii signalizuje červené blikání LED diody. Doba nabíjení je kolem 3-4 hodin. 
 
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. 
 
Režim automatického vypnutí 
Pokud není obojek využíván, vždy se po 10 sekundách přepne do režimu spánku. 
 
 

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. 
Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení  
nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz. 

DOVOZCE:  
Czech Partners Group s.r.o. 
Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha  
www.czechpartners.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


