
 

GPS obojek a tracker Eyenimal 

Uživatelský manuál 

  



Úvod 

 

 

 

Děkujeme vám za pořízení tohoto IOPP-GT obojku. 

Prosím přečtěte důkladně tento manuál před prvním použitím vámi zakoupeného produktu. 

Výrobce a distributor se zříká jakékoliv zodpovědnosti za chyby či opomenutí způsobená 

spotřebitelem. 

 

Tento IOPP GPS obojek přináší nový způsob v interkaci s vaším zvířecím miláčkem. 

Díky bezdrátové komunikační technologii a zabudovanému GPS s předchozí generací 

senzorové technologie nyní můžete následovat kroky vašeho psa či kočky. 

  



Obsah balení 

 

Zařízení obojku 

   Přední strana   Zadní strana   

  

1 – LED indikátor 

2 – Port nabíjení baterie 

3 – Místo připojení pásku 

4 – 2D kód a sériové číslo 

 

 

 

Nabíječka baterie 

 

 

   1 – nabíječka 

   2 – USB kabel 

 

 

 

Klip na pásek obojku 

 

 

Poznámka: pro kočky je doporučeno používat klip 

s proti škrtícím systémem. Nepoužívejte obojek 

vyrobený z ocelového nebo nepružného materiálu. 

 

 

 

 Velikost Max délka 

1 S 6 mm 

2 M 26 mm 

3 XL 36 mm 
 



Nastavení 

 
 

 

 

  

Připněte zařízení obojku na 

nabíječku po dobu nastavování 
Jděte na webovou adresu a 

vytvořte profil Zaregistrujte se 

Aktivujte své zařízení Zaregistrujte svého miláčka Potvrďte aktivační email 

Začněte odebírat informace pro 

vaše zařízení 
Stáhněte si IOPP aplikaci pro 

vaše zařízení Android nebo IOS 

Odejměte zařízení z nabíječky při plném 

nabití a nastavte čas nabití na 3 hodiny 

poté připněte klip na obojek 



Nabíjení zařízení 

1 – Odejměte zařízení z obojku 

2 – Připojte nabíječku 

3 – Zapojte USB kabel do kompatibilního 

zdroje energie a nabíjejte po dobu 3 hodin. 

 

 

Indikátor – funkce zařízení 

 

 

 

 

Indikátor – zařízení na nabíječce 

 

 

 

 

 

 

 

Připojení k obojku 

1 – Zvolte si vámi vybraný klip (S,M,L) a připojte jej k obojku 

2 – Připojte zařízení na klip 

3 – Otočte zařízení směrem doleva 

nebo doprava dokud necvakne 

4 – Zkontrolujte zda je zařízení 

umístěno správně, závěr zařízení 

musí zaskočit do klipu 

  

Slabá baterie: 3 rychlé záblesky 

Připojení k aplikaci: dlouhá oranžová 

následovaná zelenou 

Nabíjení baterie: pomalá červená 

 Baterie nabitá: pomalá zelená 

Update zařízení: červené a zelené 

blikání 

Slabá baterie na nabíječce: 2 červené a 

jedna zelená 



 

Funkce 

 

Vodotěsné GPS zařízení 

V zařízení integrovaný GPS senzor vám umožní sledovat vašeho  miláčka 

s IOPP mobilní aplikací či přes webovou stránku http://.iopp.eu skrze 

historii pohybu nebo sledování v reálném čase či upozornění o útěku. 

 

 

Monitorování zdraví a aktivity 

V zařízení integrovaný GPS senzor měří denní fyzickou aktivitu vašeho 

zvířete. Mobilní aplikace nebo webová stránka vám dovoluje sledovat 

aktivitu a nastavovat data pro veterinární prohlídky. 

 

 

 

Sdílení – sociální média 

Mobilní aplikace nebo internetová stránka http://.iopp.eu vám dovoluje 

sdílet denní aktivitu vašeho miláčka na sociálních mediích. 

 

 

 

 

Kdekoliv – po celé Evropě! 

Všechny tyto služby jsou dostupné v 28 zemích* žádné další poplatky. 

*BE, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LU, HU, MT, NL, AT, 

PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK 

  

http://.iopp.eu/
http://.iopp.eu/


Upozornění  

IOPP-GI zařízení je produkt sledující aktivitu a pohyb vašich domácích 

zvířat. Je navržen pro osobní použití. Jak výrobce, tak distributor nejsou 

zodpovědní za potencionální zneužití zařízení. 

 

Děti a lidé s omezenou schopností pohybu 

Toto zařízení není navrženo pro používání dětmi nebo lidmi s omezenou 

fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností či nezkušenými uživateli 

pokud nejsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich vlastní 

bezpečnost nebo nedostali specifické instrukce jak výrobek používat. 

 

Digitální sledování 

Toto zařízení je subjektem zákonů země ve které je používáno. 

V určitých zemích jsou zákony zabývající se digitálním sledováním a 

sledováním lidí, zvířat a objektů. Uživatel je zodpovědný za respektování 

těchto zákonů. Výrobce a distributor nemohou býti zodpovědní za 

jakékoliv nevhodné použití tohoto výrobku. 

 

Bezpečnost zvířat 

Tento malý a lehký obojek je navržen pro sledování aktivity a pohybu 

domácích zvířat jako jsou psi a kočky. V určitých případech může toto 

zařízení být příliš těžké pro určité zvířata malého vzrůstu nebo těch 

trpícím zranění. Pokud si nejste jisti kontaktujte vašeho veterináře.  

 

Kontraindikace 

• S IOPP zařízením musí být zacházeno s opatrností. Netřeste 

• Toto zařízení není určeno pro demontáž. Nemělo by být otevíráno. 

• Nepoužívejte poškozené zařízení 

• Nebarvěte na obal zařízení. Nečistěte chemickými produkty. 



Baterie 

Tento produkt operuje s nabíjecími lithiovými bateriemi. Tyto baterie 

vyžadují určité zacházení. Nedodržování těchto zásad může zkrátit 

životnost baterií ve vašem zařízení. 

• Baterie nemohou být z tohoto zařízení odebrány či vyměněny 

• Obal zařízení musí zůstat neporušen a neotevřen 

• Baterie by neměli být nabíjeny v blízkosti zdroje tepla či místa se 

zvýšenou teplotou. Takovéto podmínky mohou způsobit požár či 

explosi. 

 

Specifikace 

 

Rozměry bez klipu 42.5 x 37.5 x 18 mm 

Váha bez klipu 36 g 

Zdroj energie 5 Vdc – 0.5A 

Operační teplota 5°C - + 45°C 

GSM 900 / 1800 Mhz 

Satelit GPS a GLONASS 

 

Řešení problémů 

Pokud váš produkt přestane fungovat nebo je jeho fungování problematické 

nejdříve pročtěte tento uživatelský manuál poté zkontrolujte baterie a vyměňte je 

pokud je to nutné. Zkontrolujte také že používáte zařízení správně. 

 

Jestliže problém přetrvává kontaktujte distributora nebo jděte na 

www.numaxes.com. Můžete také kontaktovat NUM’AXES emaile na 

export@numaxes.com. 

 

 

http://www.numaxes.com/
mailto:export@numaxes.com

