
PAWBO CATCH – prídavná hračka 

 

Ak chcete váš vzťah na diaľku s vašim štvornohým kamarátom ešte viac rozšíriť, môžete k aplikácii 

pridať ovládanie interaktívnej hračky, vďaka ktorej zvieratko zabavíte na celé hodiny. Ovládanie je 

možné buď pomocou mobilnej aplikácie, alebo priloženého diaľkového ovládania. Napájanie je 

možné pomocou 4 ks batérií typu AA, alebo cez priložený USB kábel. 

 

Mávadlo môže byť do otočnej hlavy upevnené dvoma spôsobmi: 

 

otočná hlavica s umiestnením  

pre mávadlo 

LED kontrolky 

senzor položenia hračky 

 
port pre batérie 

 



Vďaka aplikácii PAWBO LIFE môžete ovládať až 8 zariadení. Vždy je nutné správne nastaviť základňu, 

v ktorej je hračka umiestnená. Pokiaľ máte iba jednu hračku, je už prednastavená a v aplikácii ju 

spustíte pod číslom 1. To isté platí aj pre priložený diaľkový ovládač.  

 

 

Pokiaľ chcete v aplikácii ovládať ďalšie hračky, pridelíte im zospodu základne číslo, pod ktorým ju 

potom nájdete v aplikácii. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ovládanie jednej hračky 

ovládanie dvoch hračiek 



POZNÁMKA: 

 Indikátor začne behom aktivácie PAWBO Catch blikať, počkajte, pokiaľ červené svetlo 

nezhasne, než ho znova použijete. 

 Neumiestňujte žiadne predmety pred vysielač Pawbo kamery, z dôvodu blokovania 

vysielaného signálu.  

 PAWBO Catch položte priamo na podlahu, aby ste zaistili účinnosť protisklzovej podložky na 

dne. Pri pokladaní na koberce alebo drevené podlahy je lepšie zaistiť ho pripevnením 

obojstrannej lepiacej pásky na dno zariadenia. Zvážte aj dostatočný priestor pre otáčanie 

hračky. 

 Zaistite napájací kábel, aby ste zabránili nehodám, ktoré sa týkajú detí alebo domácich 

zvierat, pokiaľ je PAWBO napájané USB káblom. 

  Zabráňte kontaktu s vodou, výrobok nedisponuje ochranou proti vode. 

 

Na našom Youtube kanáli nájdete mnoho užitočných rád pre výcvik psa, či použitie a inštaláciu 

elektronických výcvikových pomôcok: www.youtube.com/elektroobojky. 

 

Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis 

Prístroj bol schválený pre použitie v štátoch EÚ a je preto opatrený značkou CE. Všetka potrebná 

dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni 

u dovozcu. Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod: 

https://www.elektricke-obojky.sk/smart-hracky-pre-psov/pawbo-catch-hracka-pre-macky 

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené. 

 

Záručný a pozáručný servis zabezpečuje dovozca: 

Reedog s.r.o. 

ID 2130, P. O. Box 901 

911 01 Trenčín 

Infolinka: +421 322 601 057 

Email: info@elektricke-obojky.sk 
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