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Úvod 

 

 

 

Ďakujeme vám za zakúpenie tohoto IOPP-GT obojku.-  

Prosím prečítajte si dôkladne tento manuál pred prvým použi�m vami zakúpeného produktu. 

Výrobca a distribútor sa zrieka akejkoľvek zodpovednos� za chyby či opomenu�a spôsobené 
spotrebiteľom.

 
 

 

Tento IOPP GPS obojok prináša nový spôsob v interakcii s vašim zvieracím miláčikom.   

Vďaka bezdrôtovej komunikáčnej technológii a zabudovanému GPS so senzorovou 
technológiou teraz môžete nasledovať kroky vášho psa alebo mačky. 

  



Obsah balenia
 

 

Zariadenie

   
Predná strana

   
Zadná strana

   

  

1 – LED indikátor 
2 – Port nabíjania batérie 
3 – Miesto pripojenia remienku 
4 – QR kód a sériové číslo 
 
 

 

Nabíjačka batérie
 

 

 
   1 – Nabíjačka 

   2 – USB kábel 

 

 

 

Klip na remienok obojku  

 

 
Poz ámka: pre mačky sa odporúča používať klip
s pro�štekacím systémom. Nepoužívajte obojok  

 

 

 

 

 Veľkosť  Max. dĺžka 
1 S 6 mm 
2 M 26 mm 
3 XL 36 mm 

 

vyrobený z oceľového alebo nepružného materiálu.



Nastavenie 

 
 
 

 

  

Pripnite zariadenie obojku na
nabíjačku po dobu nastavovania. 

Prejdite na webstránku
a vytvorte si profil. Zaregistrujte sa. 

Ak�vujte svoje zariadenie. Zaregistrujte vaše zvieratko. Potvrďte ak�vačný email. 

Začnite odoberať informácie 
pre vaše zariadenie. 

S�ahnite si IOPP aplikáciu pre
vaše iOS alebo Android zariadenie.

Odpojte zariadenie od nabíjačky pri
plnom nabi� a nastavte čas nabi�a na 
3 hodiny. Potom pripnite klip na obojok.



Nabíjanie zariadenia 
1 – Snímte zariadenie z obojku.   

2 – Pripojte nabíjačku. 

3 – Zapojte USB kábel do kompa�bilného
zdroja energie a nabíjajte po dobu 3h.   

 

 

Indikátor – funkcie zariadenia  

 

 
 

 

Indikátor – zariadenie na nabíjačke  

 

 

 

 

 

 

 

Pripojenie k obojku  

1 – Zvoľte si vami vybraný klip (S, M, L) a pripojte ho k obojku.   

2 – Pripojte zariadenie na klip.  

3 – Otočte zariadenie smerom doľava
alebo doprava pokiaľ necvakne.  

4 – Skontrolujte, či je zariadenie
umiestnené správne, koniec
zariadenia musí zaskočiť do klipu.  

  

Slabá batéria: 3 rýchle záblesky 

Pripojenie k aplikácii: dlhá oranžová
nasledovaná zelenou

  
 

Nabíjanie batérie: pomalá červená 

 Batéria nabitá: pomalá zelená  

Update zariadenia: červená a zelená
 

Slabá batéria na nabíjačke: 2 červené
a jedna zelená  



 

Funkcie 

 

Vodotesné GPS zariadenie 

 V zariadení integrovaný GPS senzor vám umožní sledovať vášho miláčika 
s IOPP mobilnou aplikáciou či cez webovú stránku www.iopp.eu cez
históriu pohybu alebo sledovanie v reálnom čase či upozornenie o úteku.

 
  

  

 

 

Monitorovanie zdravia a ak�vity 

V zariadení integrovaný GPS senzor meria dennú ak�vitu vášho zvieraťa.
Mobilná aplikácia alebo webová stránka vám dovoľuje sledovať ak�vitu
a nastavovať dáta pre veterinárne prehliadky.

 

 

 

 

 

Zdieľanie na sociálnych médiách 

Mobilná aplikácia alebo internetová stránka www.iopp.eu vám dovoľuje 
zdieľať dennú ak�vitu vášho miláčika na sociálnych médiách. 

 
 

 

Kdekoľvek 
  Všetky �eto služby sú dostupné v týchto 28 krajinách bez ďalších 

poplatkov:   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/


Upozornenie  

IOPP-GI zariadenie je produkt sledujúci ak�vitu a pohyb vašich domácich
zvierat. Je navrhnutý pre osobné použi�e. Ako výrobca, tak distribútor nie
sú zodpovední za potenciálne zneuži�e zariadenia.  

 
De� a ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu

Toto zariadenie nie je navrhnuté pre používanie deťmi alebo ľuďmi 
s obmedzenou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou, či
neskúsenými užívateľmi, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej
za ich vlastnú bezpečnosť, alebo nedostali špecifické inštrukcie ako výrobok
používať.

Digitálne sledovanie

Toto zariadenie podlieha zákonom krajiny, v ktorej je používané. V určitých
krajinách existujú zákony zaoberajúce sa digitálnym sledovaním a sledovaním
ľudí, zvierat a objektov. Užívateľ je zodpovedný za rešpektovanie týchto 
zákonov. Výrobca a distribútor nemôžu byť zodpovední za akékoľvek 
nevhodné použi�e tohto výrobku.

Bezpečnosť zvierat

Tento malý a ľahký obojok je navrhnutý pre sledovanie ak�vity a pohybu
domácich zvierat ako sú psy a mačky. V určitých prípadoch môže byť toto
zariadenie príliš ťažké pre zvieratá malého vzrastu alebo pokiaľ trpia
zraneniami. Ak si nie ste is� výberom, kontaktujte vášho veterinára.

Kontraindikácie

- S IOPP zariadením musí byť zachádzané opatrne. Netraste.
- Toto zariadenie nie je určené pre demontáž. Nemalo by byť otvárané.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Nefarbite obal zariadenia. Nečis�te chemickými produktami.
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Batérie

Tento produkt operuje s nabíjacími lí�ovými batériami. Tieto batérie
vyžadujú určité zaobchádzanie. Nedodržiavanie týchto zásad môže skrá�ť
životnosť batérií vo vašom zariadení. 
- Batérie nemôžu byť z tohto zariadenia odobraté ani vymenené.
- Obal zariadenia musí zostať neporušený a neotvorený.
- Batérie by nemali byť nabíjané v blízkos� zdroja tepla či miesta 
   so zvýšenou teplotou. Takéto podmienky môžu spôsobiť požiar či explóziu.

Špecifikácie

Riešenie problémov

Pokiaľ váš produkt prestane fungovať alebo je jeho fungovanie 
problema�cké, prečítajte si najprv tento užívateľský manuál, potom
skontrolujte batérie a vymeňte ich, ak to je nutné. Uis�te sa, že 
zariadenie používate správne.

Ak problém potrváva, kontaktujte distribútora alebo navš�vte stránku
www.numaxes.com. Môžete �ež kontaktovať NUM´AXES na emaili
export@numaxes.com.

 

 

 

 

Rozmery bez klipu 42.5 x 37.5 x 18 mm 
Váha bez klipu 36 g 
Zdroj energie 5 Vdc – 0.5A 
Operačná teplota 5°C - + 45°C 
GSM 900 / 1800 Mhz 
Satelit GPS a GLONASS 

 

 

 

 

 

http://www.numaxes.com/
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