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Český uživatelský manuál PET854 

_____ 

Hlavní funkce 

 7 stupňů citlivosti obojku 

 Jednoduchá testovací metoda obojku 

 Malá velikost a lehká váha 

 Vodotěsný 

 Multi-barevný LED indikátor baterie 

 Vyměnitelná 6v (4LR44)  alkalická baterie 

 

 
 

Vypnutí/Zapnutí a nastavení citlivosti obojku 

Toto otočné kolečko slouží k vypnutí/zapnutí a nastavení citlivosti 

obojku. 

 



 
 

Stupeň 1 značí nejmenší citlivost obojku (obojek reaguje pouze na silné 

podměty) a stupeň 7 největší citlivost obojku (obojek reaguje již na 

slabé podměty). Při testování obojku nastavte citlivost na max. 

 

Vložení baterie 

1) Otevřete kryt baterie pomocí mince, zasunutím a otočením proti 

směru hodinových ručiček. 

2) Vložte baterii mínusem dolů 

3) Nasaďte kryt baterie zpět ve směru hodinových ručiček. 

 
Režim auto-ochrana 

K ochraně Vašeho psa proti přehnané stimulaci, má náš obojek auto 

ochranný režim. Pokud se Petrainer aktivuje několikrát za sebou 

v intervalu 2 minut, vypne se na minutu, přičemž LED světlo bude 



 
 

blikat červeně. Po minutě se LED indikátor vypne a Petrainer bude zpět 

v režimu spánku. 

 

Testování 

1. Zapněte Petrainer zmáčknutím tlačítka OFF & Intensity Dial a 

nastavte Vámi preferovaný stupeň (na zkoušku doporučujeme stupeň 

7). 

2. Test proveďte nasazením LED zkoušečky na elektrody a opakovaným 

třením drátku o elektrody. 

Žárovička na LED kontrolce bude žhnout a LED indikace obojku bude 

blikat červeně. Opakujte stejným způsobem, pokud chcete vyzkoušet 

znovu. 

 

 
 Pokud nastavíte obojek na stupeň sedm, může být tak citlivý, že 

bude reagovat i např. na zaklepání. 

 

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje: 

Reedog s.r.o. 

Sedmidomky 459/8 

Praha 101 00 

Tel. 216 216 106 

 



 
 

Slovenský užívateľský manuál Petrainer PET854 

_____ 

Hlavné funkcie 

 7 stupňov intenzity obojku 

 Jednoduchá testovacia metóda obojku 

 Malá veľkosť a ľahká váha 

 Vodotesný 

 Multi-farebný LED indikátor batérie 

 Vymeniteľná 6v (4LR44) alkalická batéria 

 

 
 

Vypnutie/Zapnutie a nastavenie sily impulzov 

Toto otočné koliesko slúži k vypnutiu/zapnutiu a nastaveniu sily 

impulzov  

 



 
 

 

Stupeň 1 je k najslabšej citlivosti (obojok reaguje len na silné podmety) 

a stupeň 7 k najvyššej (obojok reaguje už na slabé podmety). Pri 

testovaní obojku nastavte citlivosť na max. 

 

Vloženie batérie 

1) Otvorte kryt batérie pomocou mince, zasunutím a otočením proti 

smeru hodinových ručičiek. 

2) Vložte batériu mínusom dolu. 

3) Nasaďte kryt batérie späť v smere hodinových ručičiek. 

 
 

Režim auto-ochrana 

K ochrane Vášho psa proti prehnanej stimulácií, má náš obojok auto-

ochranný režim. Pokiaľ sa Petrainer aktivuje niekoľkokrát za sebou 

v intervaloch 2 minút, vypne sa na minútu, pričom LED svetlo zabliká 



 
 

červene. Po minúte sa LED indikátor vypne a Petrainer bude späť 

v režime spánku. 

 

Testovanie 

1. Zapnite Petrainer stlačením tlačidla OFF & Intensity Dial a nastavte 

vami preferovaný stupeň (na skúšku odporúčame stupeň 7). 

2. Test vykonajte nasadením testovacej výbojky a poškrabaním 

hrubého povrchu obojku (viď. obr.), použijete necht alebo pero. 

Žiarovička na testovacej výbojke začne svietiť a LED indikácia obojku 

bude blikať červeno.  

 
 

 

 Pokiaľ nastavíte obojok na stupeň 7, môže byť tak citlivý, že 

bude reagovať i na tichý zvuk či zaklopanie. 

 

Servisné stredisko  a distribúcia      

Reedog s.r.o. 

ID 2130 

P.O.Box 901,  

911 01 Trenčín 

+421 650 340 251 

info@elektricke-obojky.sk  

 

mailto:info@elektricke-obojky.sk


 
 

Instrukcja obsługi Petrainer PET854 

 

 

Główne funkcje 

1. Wodoodporna obroża, zasilana bateriami 6 V 
2. Korekta w postaci impulsu elektrostatycznego 
3. 7 poziomów czułości na szczekanie psa 
4. LED wskaźnik stanu baterii i działania 
5. Mała i lekka obroża 
6. Automatyczny tryb bezpieczeństwa. 

 
 

 
 

Włączanie/wyłączanie, ustawienie wrażliwości obroży 

Pokrętło używane jest do włączania obroży i wyboru czułości reakcji na 
szczekanie, aby zapobiec niepotrzebnemu aktywowaniu się obroży. 

 



 
 

Pokrętło wyboru czułości na szczekanie służy do wyboru poziomu 
czułości. Poziom 7 jest najwyższym poziomem, 1 najniższym. Na 
poziomie 7 obroża powinna uruchamiać się w reakcji nawet na 
najmniejsze szczeknięcie, po wyborze poziomu 1 obroża powinna 
załączać się rzadziej. Podczas testowania ustaw pokrętło na poziom 7. 
 

Instalacja baterii 
 

1) Używając np. monety odkręć pokrywę baterii 
2) Włóż 6 V alkaiczną baterię biegunem (-) do wewnątrz (patrz 

zdjęcie niżej) 
3) Użyj np. monety do zakręcenia pokrywy baterii 
Wskazówka: Jeśli kontrolka LED miga na czerwono, gdy bateria jest 
wewnątrz, oznacza to, że jest ona wyładowana, przygotuj się na 
wymianę baterii. 

 
Tryb auto-ochrona 

Do ochrony twego psa przeciwko nadmiernej stymulacji, obroża 

posiada auto-ochronny mod. Jeśli się Petrainer aktywuje kilka razy 



 
 

za sobą w czasowym odstepie 2 minut, wyłączy się na minute, przy 

czym LEDowe światło migoce na czerwono . Po minucie się LED 

indykator wyłączy i Petrainer będzie spowrotem w trybie spiącym. 

 

Testowanie 

1. Włącz Petrainer przyciskiem OFF & Intensity Dial i ustaw 

preferowany stopień (na próbe polecamy stopień 7). 

2. Test zrób za pomocą podrapania grubej powierzchno obroży 

(viz. obr.), użyj paznokieć albo długopis. Ledowa dioda zacznie 

migac na czerwono. Powtarzaj w jednakowy sposob, jesli 

chcesz wypróbować znowu. 

 
Jeśli ustawisz obroże na stopień 7, może być wrażliwy nawet na cichy 

dźwięk czy klepanie. 

 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: 

Reedog s.r.o. (Obroza-elektryczna.pl) 

Główna 22, 59-921 Kopaczow 

Infolinia:  579 061 399 

Email: info@obroza-elektryczna.pl 


