
PetSafe® 
Sprejový tréner 
PDT20-11738 

 
Uživatelská příručka 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Základním vybavením tréninkového zařízení je obojek a ovladač. Ovladačem dokáže majitel 
korigovat chování psa z dálky pomocí vystřikování citrusového spreje. Tato technika kontroly 
chování se efektivně využívá při kontrole psích zlozvyků jako je např.. pojídání odpadků, 
vyskakování, štěkání, hrabání ... a pod. 
 
Sprejový trenér je vynikající alternativou standardnímu tréninkovému zařízení. 
 
dosah max. do 300 metrů 
4 úrovně nastavení spreje 
dobíjitelný obojek i vysílačka 
vhodné pro psy s váhou nad 3,6 kg 
obojek je nastavitelný na obvod krku 71 cm 
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Děkujeme, že jste si vybrali značku PetSafe ®, nejprodávanější značku elektronických 
výchovných a výcvikových pomůcek na světě. Naším cílem je postarat se o bezpečnost 
domácích miláčků prostřednictvím nabídky různých zařízení pro úspěšný tréning. 

 
 
 
 
 
Sada obsahuje  

 obojek 
 vysílačku 
 lanko 
 univerzální nabíjačka 
 manuál 
 sprej 

 
 
 
 
 
 
Vlastnosti obojku: 

 dobíjecí obojek i vysílačka 
 dosah do 300 metrů 
 4 úrovně nastavení spreje 
 vodotěsný obojok i vysílačka (neponořitelné) 
 obojok nastavitelný na obvod do 71cm 
 pro psy všech velikostí 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiné pomůcky k tréningu: 

 nekovový obojek 
 dlouhé vodítko 

 

obojek univerzální 

nabíječka 

sprej 

* vysílačka 

 

* lanko na    

zavěšení 

vysílačky 
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Jak obojek funguje  
Sprejový trenér PetSafe ® je efektivní pro psy všech velikostí. Zařízení vám pomůže 
kotrolovat  chování psa bez použití vodítka v dosahu do 300 metrů. Kromě vystřikování spreje 
obojek také vysílá i zvukový signál, který napomáhá při tréninku. Po stlačení tlačítka na 
vysílačce, obojek aktivuje vystříknutí spreje. Při správném a pravidelném používání 
sprejového trenéra je možné psa velmi efektivně odnaučit různým zlozvykům nebo je možné 
psa naučit jakémukoliv základnímu povelu.  
 
 
Důležitá upozornění  

 Nezapínejte na tréninkový obojek vodítko! Psovi můžete nasadit další, nekovový obojek, na 
který připnete vodítko.  

 Během nošení sprejového obojku je vhodné psovi nasadit postroj, na který se dají umístit 
licenční lístky i vodítko.  

 

 

Základní pojmy  
Tréninková vysílačka: Přenáší radiový signál do obojku. Obojek je vodotěsný.  
Světelný indikátor vysílačky: Indikuje, že je stisknuto ovládací tlačítko a slouží jako ukazatel 
stavu baterky.  
Seřizovač síly / úrovně spreje: Nabízí 4 úrovně nastavení spreje přizpůsobitelné 
temperamentu psa.  
 
Horní ovládací tlačítko: Přednastavené na vyslání pouze negativního signálu.  
Dolní ovládací tlačítko: Přednastavené na vystříknutí spreje na nastavené úrovni.  
Boční ovládací tlačítko: Přednastavené na vyslání pouze pozitivního signálu.  
Vstup na nabíjení baterky: Používá se na dobíjení baterky.  
Univerzální nabíječka: Požívá se na dobíjení obojku i vysílačky.  
Obojek: Přijímá signál z vysílačky. Je vodotěsný.  
 
Vystříknutí spreje: Stlačením dolního ovládacího tlačítka kotroluji kdy a jak dlouho bude 
obojek vystřikovat sprej. Po stlačení tlačítka bude obojek vystřikovat sprej v 1,5 sec. 
intervalech. Pokud bude tlačítko stlačené více než 10 sekund, obojek se vypne a opakované 
vystříknutí spreje bude možné pouze po uvolnění a opětovném zatlačení dolního ovládacího 
tlačítka.  
 
Negativní tón: Používejte negativní tón se sprejem - horní ovládací tlačítko - pro omezení 
nežádoucího chování / kontrolu zlozvyků. Správné načasování je důležité! K vysláním 
negativního tónu, po kterém následuje vystříknutí spreje by mělo dojít právně během nebo 
bezprostředně po nežádoucím chování psa. Když si pes zvykne na to, že po negativním tónu 
přichází sprej, již nebude nutné používat při každé korekci i sprej.  
Pozitivní tón: Používejte negativní tón se sprejem - boční ovládací tlačítko - na podporu 
pozitivního chování psa. Opět správné načasování je důležité! Verbální pochvala by měla 
následovat ihned po pozitivním tónu.  
 
Světelná kontrolka obojku / úroveň spreje: Indikuje úroveň spreje v obojku. Když se žlutá 

světelná kontrolka zapne bude v obojku spreje dost pouze na 5-10 vystříknutí. 
Dvojbarevná světelná kontrolka obojku: Indikuje kdy se obojek zapnul a nebo vypnul. Táato 
kontrolka zároveň indikuje stav baterky.  
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Připravení vysílačky 
Dobíjení vysílačky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

anténa 

Nastavovač 

sily spreju 

svetlná 

kontrolka 

 dolní    

tlačítko Horní 

tlačítko  

 

vstup na 

nabíjení 

rozstrekovač 

vstup na 

doplnění spreje 

Dvobarevná světelná kontrolka 

kontrolka 

Zapnuto/

vypnuto 

vstup na 

nabíjení 

 

vstup na 

nabíjaní 

Regulace 

1. Zvedněte kryt, 
který chrání vstup na nabíjení baterky. 
2. Napojte nabíječku do vstupu. 
3. Napojte nabíječku do sítě. 
4. Před prvním použitím nabíjejte 
vysílačku 24 hodin. Pozn..: Po prvních 
12 hodinách nabíjení bude kontrolka na 
nabíječce blikat. Pokračujte dále v 
nabíjení. 
5. Po skončení nabíjení nasaďte zpět 
gumový kryt. 
 
Pozn..: Průměrná životnost vysílačky na 
jedno dobití je přibližně 40-60 hodin 
podle frekvence používání. 
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Světelný indikátor vysílačky - akce / reakce indikátoru 

Funkce vysílačky Světelné indikátory 

Vysílačka na nabíjí méně než 12 
hodin  

Bliká 

Vysílačka na nabíjí více než 12 
hodin  

Svítí nepřetržitě 
 

Zatlačení jakéhokoliv tlačítka - 
dobrá úroveň baterky  

Svítí nepřetržitě 

Zatlačení jakéhokoliv tlačítka - 
nízká úroveň baterky  

Bliká 1x za 1 / 2 sec. 
 

Zatlačení jakéhokoliv tlačítka - 
vyslání spreje nebo zvuku  

Svítí nepřetržitě 

 
Funkce jednotlivých tlačítek vysílačky 

Tlačítko Funkce 

Boční tlačítko Pozitivní tón 

Horní tlačítko Negativní tón 

Dolní tlačítko Sprej podle nastavení (1-4) 

 
 
 

Příprava obojku 
Dobíjení obojku 
1. Zvedněte kryt, který chrání vstup na nabíjení 
baterky. 
2. Napojte nabíječku do vstupu. 
3. Napojte nabíječku do sítě. 
4. Nabíjejte obojek pokud na nerozsvítí zelená světelná kontrolka. Dobití obojku trvá přibližně 
jen 4-5 hodin. 

 
 
Zapnutí obojku 
1. Zatlačte tlačítko zapnutí / vypnutí a počkejte dokud se rozsvítí zelená světelná kontrolka. 
Obojek zapípá od nízkého po vyšší tón. 
2. Uvolněte tlačítko zapnutí / vypnutí. Zelená kontrolka bude blikat 1x každých 5 sekund 
pokud bude obojek zapnutý. Blikání kontrolky naznačuje připravenost obojku k přijetí signálu z 
vysílačky. 
3. Když je obojek zapnutý, zatlačte na kontrolu funkčnosti horní nebo boční ovládací tlačítko 
na vysílačce. Po zatlačení uvedených tlačítek by obojek měl vydat zvukový tón. Pokud ne 
přečtěte si sekci "Párování přístrojů“.  

 
Na prodloužení životnosti baterky obojku, vypínejte obojek když ho nepoužíváte.  
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Vypnutí obojku 
1. Zatlačte tlačítko zapnutí / vypnutí a počkejte pokud se rozsvítí červená světelná kontrolka. 
Obojek zapípá od nejvyššího po nejnižší tón. 
2. Uvolněte tlačítko. 
 
Pro prodloužení životnosti baterky obojku, vypínejte obojek pokud jej nepoužíváte. Průměrná 
životnost baterky je 40-50 hodin podle toho  jak často se obojek použije. 
 

Dobíjecí baterka vysílačky a obojku 
• Dobíjecí baterka (NiMH) není paměťově senzitivní a netřeba ji zcela vybít před nabíjením. 
• Vysílačka je částečně nabitá již v továrně, ale před prvním použitím je třeba ji plně nabít (24 
hod.).. 
• Důležité - nikdy nepřikládejte vysílačku k ohni. 
• Při dlouhodobém nepoužívaní vysílačky / obojku byste obě měly dobít průběžně každých 4-
6 týdnů. 
• Nadprůměrné, dlouhodobé dobíjení může zkrátit životnost baterky. 
• Pokud jste dlouhodobě vysílačku nepoužívali, můžete zaznamenat její nižší životnost při 
prvních používání. Baterka by však měla opět nabrat plnou životnost. 
• Baterka vydrží nabíjení stovky krát. Avšak každá baterka má pouze určitou životnost. 
Baterka vysílačky je vyměnitelná. Pokud životnost baterky klesne na polovinu, kontaktujte 
vašeho prodejce. Neotvírejte vysílačku před tím, než obdržíte náhradní. 
• Životnost baterky je 3-5 let. Když budete potřebovat baterku vyměnit, kontaktujte vašeho 
prodejce 
 

Trojbarevná barevná kontrola 
Funkce obojku Reakce kontrolky Zvuková reakce 

obojku 

Zapnutí obojku Zelené světlo bliká 1x 
Pípne / vzestupně 

 

Obojek je zapnutý 
Zelené světlo bliká 1x 

každých 5 sekund 
Žádná 

 

Aktivace spreje Červené světlo bliká mezi 
korekcemi 

Žádná 
 

Nízká úroveň baterky 
Červené světlo bliká 3x 

každých 5 sekund 
Žádná 

 

Pozitivní tón Bliká zelené světlo 
Pípnutí pozitivní 

 

Negativní tón Bliká červené světlo Pípnutí negativní 

Nízká úroveň spreje Žluté světlo Žádná 
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Nastavení obojku 
Důležité: Správné umístění obojku je nezbytné pro efektivní funkčnost zařízení. 
 
Při nasazování obojku dodržujte následující zásady: 

1. Umístěte obojek vysoko na hrdle psa blízko uší. 
2. Přezkoušejte sevření obojku tak, že vsunete prst mezi 
obojek a krk psa. Sevření by mělo být pevné ale ne příliš 
těsné. 
3. Nechte obojek psovi několik minut, pak opět přezkoušejte 
sevření obojku. Opakujte to znovu když si pes trošku na 
obojek zvykne. 

 
PetSafe QuickFit ™ obojek 
vám umožní snadno a 
rychle odepnout a připnout 
psovi obojek bez nutnosti 
kontrolovat správnost 
nasazení. 
 

Délku řemínku je možné zkrátit. 
Důležité: Obojek proti štěkání by pes 
neměl nosit více než 8 hodin za 24 
hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajištění správného rozstříkání spreje 
Důležité: Správné umístění obojku je nezbytné pro efektivní funkčnost zařízení.  

 
 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. k ňufáku. 
 

Při následujících úkonech sledujte chování psa. Když najdete optimální úroveň, chování psa se 
mírně změní (např. začne se poohlížet, jakoby našel hmyz, hýbe oušky a pod.). 

Na to, aby tréninkové zařízení se sprejem 
plně fungovalo je třeba, aby byl postřikový 
umístěn správně a aby měl sprej volný 
průchod z rozstřikovače k čenichu psa. 
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Důležité: Obojek by pes neměl nosit více než 8 hodin za 24 hodin. 

 
Plnění a doplňování spreje 

1. Dejte psovi obojek dolů z krku 
2. Vypněte obojek 
3. Držte zásobník svisle dolů , stlačte a naplňte 

zásobník. Držte tlačítko 15 sekund.  
Poznámka: Pokud sprej vytéká je potřeba ho výce 
přitlačit k obojku 

4. Zapněte obojek 
Důležité: Pro vymazání / reset sprejového počítadla je 
nutné stlačit tlačítko programu dokud se nezapne žlutá 
světelná kontrolka. Zelená světelná kontrolka pak začne 
opět blikat 1x každých 5 sekund. 
 
Starost o obojek 
• Průběžně se ujistěte, že obojek i nadále správně přiléhá k hrdlu psa. Tímto se zajistí 
maximální efektivita zařízení, jakož i pohod lí psa při nošení obojku. 
• Pes by neměl obojek nosit na krku více než 8 hodin nepřetržitě v průběhu 24 hodin jinak se 
může vyskytnout alergie na kůži psa. 
• Sprej se při používání může přilepit o srst psa. Je nutné abyste srst psa pravidelně čistili 
vlažnou vodou a mýdlem.  

 

Jak nastavit správnou úroveň spreje 
Sprejový trenér má 4 úrovně nastavení spreje. Nastavení vám umožní přesné dávkování vhodné 
pro vašeho psa. Poznámka: vždy začínejte s nastavením na nejnižší úrovni. 
 

Po nasazení obojku na psa je třeba najít správnou úroveň nastavení spreje. Taková správná / 
vhodná úroveň se nazývá úroveň přijetí či reakce. 
 

Při následujících úkonech sledujte chování psa. Když najdete optimální úroveň, 
chování psa se mírně změní (např. začne se poohlížet, nuchat zem jakoby našel hmyz, 
hýbe oušky a pod.). 
Zatlačte horní ovládací tlačítko (negativní tón) na 2 až 3 sekundy. Pokud váš pes na tento tón 
reaguje, můžete ho začít používat při výcviku. Jednoduše namísto dolního ovládacího tlačítka 
(sprej), které se uvádí v tréninkové příručce, zatlačte horní ovládací tlačítko kdykoli je to nutné. 
Pokud váš pes nevykazuje žádnou reakci, postupujte podle pokynů od čísla 2. 
1. Nastavte úroveň 1 a zatlačte dolní ovládací tlačítko (korekci) nepřetržitě na 2-3 sekundy. 
2. Pokud váš pes nevykazuje žádnou reakci, přestavte sprej na úroveň 2 a opakujte postup. 
3. Každou úroveň otestujte několik krát před nastavením další úrovně spreje. 
PES BY NEMĚL po upozornění tímto výcvikovým zařízením např. štěknout. Jakmile bude takto 
reagovat, nastavená úroveň JE PŘÍLIŠ SILNÁ. 
4. Pokud váš pes nereaguje na sprej ani po nastavení úrovně spreje 4 překontrolujte správné 
nasazení obojku. 
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Aktivační úroveň Dosah spreje 
1 Krátký 

2 Střední 

3 Daleký 

4 Maximální 

 
 

Párování přístrojů 
Pokud váš obojek nereaguje na zatlačení horního nebo 
bočního ovládacího tlačítka na vysílačce je třeba 
provést následující: 
1. Vypněte obojek. 
2. Zatlačte tlačítko on / off, zapnutí / vypnutí na 5 
vteřin. 
3. Obojek pípne a kontrolka začne blikat. 
4. Zatlačte jakékoliv tlačítko vysílačky. 
5. Obojek bude spárovaný a odpoví reakcí. 
6. Pokud obojek 2x nepípne, kontaktujte vašeho 
prodejce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecné tipy 
 
• Trénujte psa vždy pouze jednomu povelu. Pokud budete trénovat psa velmi rychle, může se 
stát že se mu bude povely plést  a ani jeden se nenaučí dostatečně. 
• Buďte důslední. Používejte zvukový negativní signál nebo sprejovou korekci za každé 
neuposlechnutí povelu. 
• Nepoužívejte sprej příliš často. Používejte sprej co nejméně. 
• V případě, že psa nemůžete mít pod dozorem, doporučuje se, aby jste ho záměrně 
nevystavovali situacím, ve kterých již v minulosti neposlechl povel. Nicméně, záměrné 
vystavení psa vlivem kdy přestává provádět vaše povely a jeho následné trénování může 
velmi kladně ovlivnit váš trénink a celkový výsledek. 
• Pokud pes reaguje na trénink bázlivě, přesměrujte trénink pouze na jednoduché povely jako 
je například povel sedni 

TRÉNING 
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Nikdy nepoužívejte tréninkové zařízení pro odstranění agresivního chování psa. V případě, že 
nevíte zda je pes agresivní, nebo neumíte takové chování kontrolovat kontaktujte veterináře nebo 
certifikovaného trenéra psů. 
Pozitivní tón (boční tlačítko)  
• Před zahájením používání sprejového trenéra na trénink psa, snažte se během 2-3 dnů (10-
15minút) věnovat psovi a naučit ho asociovat / spojovat pozitivní tón s odměnou . 
Postupujte takto:  
1. Zatlačte boční ovládací tlačítko (pozitivní tón) na 2 sekundy.  
2. Uvolněte tlačítko a ihned psa odměňte - verbální, hlazením, nebo použijte pamlsek. 
Odměňujte ho 3-5 sekund.  
3. Počkejte pár minut a opakujte postup. Obměňujte formu odměny, aby pes neočekával vždy 
stejnou odměnu. Tato fáze tréninku končí pokud pes jasně dává najevo očekávání odměny při 
pozitivním tónu.  
 
Negativní tón (horní tlačítko)  
• Jakmile pes začíná projevovat známky nežádoucího chování, zatlačte horní ovládací tlačítko 
(negativní tón). Příklad: pokud chcete, aby pes přestal vyskakovat na vaše křeslo, zatlačte 
horní ovládací tlačítko jakmile chce pes vyskočit. Nečekejte pokud je již pes v křesle ...  
1. Zatlačte horní ovládací tlačítko (negativní tón) max. 2 sekundy a opakujte mačkání dokud 
pes přestane s nežádoucím chováním.  
2. Když pes přestal s nežádoucím chováním, počkejte 2 sekundy a zatlačte boční ovládací 
tlačítko (pozitivní tón) a spojte tento tón s odměnou (pohlazením, slovo odměnou, pamlskem).  
3. Používejte jinou formu odměnu spolu se zvukovým, pozitivním tónem přibližně 1x každých 
3-5x zvukové odměny.  
 
Trénink psa na sprejovou korekci (dolní tlačítko)  
• Máte možnost kontrolovat délku vystřikování spreje i dávkování jednoho vystříknutí. Sprej 
bude na každé zatlačení tlačítka Vystříknuté v 1,5 sekundových intervalech. Pokud budete 
držet tlačítko více než 10 sekund, sprej přestane vystřikovat. Opakovat dávkování bude až po 
uvolnění a opětovném stlačení tlačítka. Poznámka: pro úspěšný a efektivní trénink je NUTNÉ 
vždy spojovat korekci s vebálnym povelem, který se snažíte psa naučit 
 

Výuka základních povelů 
 

 
Poznámka: Během výuky povelu "sedni" udržujte psa ve své blízkosti. 
Povel "SEDNI" 
 
1. Nasaďte psovi kromě tréninkového obojku i obyčejný, nekovový obojek spolu s 3 m 
vodítkem (vodítko musí být pevné). Obyčejný obojek nasaďte POD sprejový tréninkový 
obojek. 
2. Držte vodítko a tréninkovou vysílačku v jedné ruce. 
3. Stiskněte dolní ovládací tlačítko (sprej) zároveň s mluvením povelu "SEDNI" - pokud je to 
nutné, zatlačte rukou na psa, aby si sedl. 
4. Jakmile si pes sedne, přestaňte vysílat sprej. Pochvalte psa. Tento povel opakujte 
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několikrát, nezapomínejte psa pochválit pokud povel splní. 
Poznámka: pokud pes vstane ze sedu, opakujte postup od bodu 3. 

 
Povel „KU MNE“ 

 
1. Nasaďte psovi kromě tréninkového obojku i 
obyčejný, nekovový obojek spolu s 3 m vodítkem 
(vodítko musí být pevné). Obyčejný obojek nasaďte 
POD sprejový tréninkový obojek. 
2. Držte vodítko a tréninkovou vysílačku v jedné 
ruce. 
3. Počkejte, dokud se pes od vás vzdálí. 
 
 
 
4. Stiskněte dolní ovládací tlačítko (sprej) zároveň s 
mluvením povelu "KU MNE" - pokud je to nutné, 
pomocí vodítka si psa k sobě přitáhněte. 
1. Jakmile k vám pes přijde, přestaňte vysílat sprej. 
Pochvalte psa. Tento povel opakujte několikrát, 
nezapomínejte psa pochválit pokud povel splní. 
2. Rychle se opět pohněte směrem dozadu dokud vás pes 
začíná následovat. Zastaňte a s radostí psa pochvalte. 
3. Opakujte trénink 3 - 6 krát. 
4. Když pes reaguje na váš povel "Ke mně" odstupte od 
něj bez zadání povelu. Když se pes k vám otočí, zadejte 
mu povel "Ke mně" (BEZ Plechovky OPRAV) a když se 
pes pohne k vám chvalte ho a postupujte ještě dále. Když 
pes přijde až k vám, pochvalte jej. 

5. Vodítko používejte na prevenci podjetí zezadu psa směrem od vás. 
 

Eliminace nežádoucího chování 
Vyskakování 
 
Psi většinou vyskakují na lidi, aby si získali pozornost. Pokud nechcete aby pes vyskakovat 
na vás, členů rodiny, přátel či sousedů je nutné, abyste takové chování nepodporovaly. 
Nepodporovaná takového chování 
znamená, že vždy když pes na někoho 
vyskočí, bude následovat odmítavé reakce. 
 
Poznámka: Je vhodné aby pes již znal 
povel "SEDNI". 
 
1. Nasaďte psovi kromě tréninkového 
obojku i obyčejný, nekovový obojek spolu s 
3 m vodítkem (vodítko musí být pevné). 
Obyčejný obojek nasaďte POD sprejový 
tréninkový obojek. 
2. Držte vodítko a tréninkovou vysílačku v jedné ruce. 
3. Jakmile na vás pes bude chtít vyskočit, zatlačte dolní tlačítko (sprej) zároveň 
s mluveným 
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Zkoušejte si tento povel na různých místech a s 
různými lidmi. 
  
Jiné příklady nežádoucího chování kde se uplatní 
reakce při  
. vyskakování: 
• hrabání 
• Štěkání 
• Vybírání odpadků 

 
 
 
 
 
 
 
"Pronásledování" aut a pod.  
 
Pronásledování je pro psa instinktivně chování, které se spouští když pes vidí pohybující se 
předmět. Některé rasy jsou speciálně vyšlechtěné k nadměrnému "pronásledování" což však 
psa dostává do situací ohrožení a nechává majitele bezmocného. Nikdy proto nenechávejte 
psa pohybovat se volně bez vodítka pokud se nenaučí uposlechnout povel "KE MĚ" - "k noze" 
a pod. Je velmi důležité, abyste nežádoucí "pronásledování" vždy potrestali.  
   
 
1. Následující trénink byste měli provádět pouze pokud jste zajistili BEZPEČNOST zvířete 
jakož i svou. Použijte pevné vodítko dost dlouhé na to, aby dovolilo psu "pronásledovat" 
objekt ale dostatečně krátké na to, abyste ho měli pod kontrolou když objekt dostihne.  
2. Nastavte o jeden stupeň vyšší úroveň spreje který je vhodný pro vašeho psa.  
3. Uveďte psa do situace, v níž chce objekt "pronásledovat".  
4. Když se objekt začne přibližovat, držte vodítko pevně v rukou. Jakmile pes začne objekt 
"pronásledovat", stiskněte dolní ovládací tlačítko (sprej) pokud nepřestane. Pokud 
neuposlechne  povel, zatáhněte ho k sobě vodítkem.  
5. Pokud pes ukončí "pronásledování", přestaňte vysílat signál korekce - sprej, postupte pár 
kroků dozadu a dejte mu povel "KE MĚ". Když pes přijde až k vám, pochvalte jej.  
 
Často uvedenou situaci opakujte pokud se pes nenaučí vždy uposlechnout povel  
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Podmínky používání výrobku a omezení záruky 
 
1. Podmínky používání výrobku  
Tento výrobek se může používat pouze v souladu s uvedenými podmínkami pro použití 
výrobku a jejich akceptací. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s uvedenými 
podmínkami.  
 
2. Správné použití výrobku  
Tento výrobek je určen na trénink psů. Tento výrobek nemusí správně fungovat na výcvik 
některých povah psů. Doporučujeme, aby tento produkt nepoužíval na trénink psů s váhou 
nižší než 3.6 kg nebo na agresivní psy. Pokud si nejste jisti povahou vašeho psa, požádejte o 
konzultaci Vašeho veterináře nebo autorizovaného trenéra psů.  
 
Správné používání výrobku znamená jeho používání podle pravidel této uživatelské příručky a 
respektování vět označených jako "Důležité".  
 
3. Zákaz nezákonného a zakázaného používání výrobku  
Tento výrobek je určen pro psy. Tento výrobek není určen pro aplikaci bolesti, zranění či na 
provokaci. Pokud se na dané účely použije, může to znamenat přestupek vůči zákonem dané 
země.  
 
4. Odpovědnost za škodu  
Společnost Radio Systems Corporation není a nebude zodpovědná za žádné škody či úrazy 
související s používáním nebo zneužíváním tohoto produktu. Kupující odpovídá za všechna 
rizika spojená s používáním tohoto produktu.  
 
5. Změny podmínek  
Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo na změny uvedených podmínek 
používání výrobku.  
 
 
 
 
   Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou Unií pro elektromagnetické zařízení. 
Pokud chcete zařízení používat mimo EU, je třeba zjistit normy dané země. Nepovolené 
používání zda zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo schválené společností Radio 
Systems Corporation jsou v rozporu s EU stanovami a uživatele může být zakázáno použití 
výrobku a také může být zrušena záruka výrobku.  
 
 
      Zařízení je nutné recyklovat 


