
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

 

Technické znaky: 

- Vydává ultrazvukové signály, které zamezí štěkání až na vzdálenost 15 metrů 

- Díky vnitřnímu mikrofonu zachytí štěkání až na 15 metrů (3 škály dosahu) 

- Pro venkovní použití. Voděodolné.  Nedoporučuje se k použití uvnitř. 

K čemu slouží Protištěkací jednotka 

- k zabránění nežádoucího štěkání Vašeho, ale i sousedova psa 

- k naučení štěňátek neštěkat 

Poznámka:  

Pokud je pes neslyšící, nebo má poškozený sluch, nemusí reagovat na Protištěkací jednotku.  

V některých případech se může stát, že pes přestane vnímat ultrazvukové signály. K zabránění 

takových situací, doporučujeme vypínat Protištěkací jednotku pokud ji nepotřebujete. 

Nedoporučujeme používat Protištěkací jednotku v jiných teplotních podmínkách než 0° - 45° 

Celsia. 

 

Upozornění: Lidé nemohou slyšet ultrazvukové signály, avšak před použitím musí být přijata 

určitá opatření při instalaci zařízení: 

 držte zařízení na délku paže, daleko od ucha, aby nedošlo k poškození sluchu, pokud 

by pes začal štěkat, zatímco instalujete, nebo upevňujete zařízení 

 doporučujeme, nebýt v blízkém kontaktu se zařízením, pokud je zapnuté 

 zařízení nesmí používat děti 

 zařízení je výhradně určeno pro psy 

 NEZKOUŠEJTE ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT PRO JINÉ ÚČELY, NEŽ JE UVEDENO 

V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE 

 

Napájení 

- 4 LR14, 1,5V typ <<C>> baterie. Baterie nejsou součástí dodávky. 

Údržba 

- Odstraňte baterie před čištěním 

- Čistěte Protištěkací jednotku pouze vlhkým kusem látky 



- Nepoužívejte žádné chemické prostředky nebo rozpouštědla 

- Neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin 

Poznámka: Protištěkací jednotka je voděodolná, avšak pokud se dostane voda do 

mikrofonu, mohlo by to značně poškodit funkci zařízení. Pokud je mikrofon suchý, 

zařízení funguje správně. 

 

POUŽITÍ 

Před použitím si pečlivě přečtěte instrukce. 

Nastavení – 5 pozic 

- OFF (k šetření baterií) 

- TEST (k zjištění, jestli mikrofon a reproduktor fungují správně) 

- 1 (detekce štěkání na 5m) 

- 2 (detekce štěkání na 10m) 

- 3 (detekce štěkání na 15m) 

Poznámka: Ujistěte se, že zařízení je vypnuto, pokud jej nepoužíváte. 

 

Jak vložit a vyjmout baterky 

UPOZORNĚNÍ: Vždy nastavte pozici OFF při vkládání a vyjmutí baterií. 

Zařízení je navrženo pro 4 LR14, 1,5V typu “C“ baterie 

- Otočte kolečkem doprava k otevření krytu baterie a vložte baterky. Dbejte na 

správnost polarit. 

- Zatlačte a otočte kolečkem do leva, tak aby se kryt zavřel. 

 

Instalace 

Zařízení musí být umístněné před psa a na dosah psího štěkotu nebo na úroveň vždy nižší než 

1,5m. K zajištění toho nejlepšího výsledku, by se v zóně mezi psem a zařízením, neměly 

nacházet žádné vysoké překážky. 

Dvojí funkce: 

1. Protištěkací jednotka - zavěšená na zdi nebo stromě 

2. Při zapnutí LED světel - pro osvětlení v noci nebo v tmavé zóně 

 



 

 

Aktivování 

 Nejprve použijte TEST mód, pro zjištění jestli zařízení funguje správně 

 Potom, zmáčkněte tlačítko 1,2 nebo 3, záleží na tom, jaký dosah chcete 

 Zelené LED tlačítko umístěno na straně svítí, pokud je zařízení v TEST módu, anebo 

v 1,2 nebo 3 módu. Znázorňuje, že zařízení funguje správně. 

 

Výsledek 

V průběhu 2 týdnů užívání byste měli zaregistrovat snížení štěkání psa. Prosíme, mějte na 

paměti, že toto zařízení nefunguje na psy, které jsou neslyšící nebo mají poruchy sluchu. 

 

LED osvětlení funkce 

 Zmáčkněte tlačítko LED light jednou pro nižší intenzitu 

 Zmáčkněte tlačítko LED light 2x pro vyšší intenzitu 

 Zmáčkněte tlačítko LED light ještě jednou pro vypnutí 

Poznámka: LED světlo může být použito jako indikátor nízké baterie. Nerozsvítí se, pokud je 

baterie slabá. 

 

Záruka 

Řešení problému: 

Pokud Vaše zařízení přestane fungovat nebo vykazuje chybu, přečtěte si nejdřív tuto 

uživatelskou příručku a zkontrolujte baterie (dbejte na správnost polarit). 

Pokud problém nelze opravit pomocí uvedených kroků, neváhejte kontaktovat NUM'AXES 

nebo Vašeho prodejce. 



Když se obrátíte na servis, budete potřebovat následující: 

-model vašeho produktu  

-sériové číslo (uvedeno na etiketě výrobku) 

 

internatianalsales@numaxes.com 

www.numaxes.com 

 

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis 

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá 

potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce 

a na prodejně u dovozce. 

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení): 

https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-jednotky/protistekaci-jednotka-eyenimal 

 

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny. 

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: 

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: 

Reedog s. r.o., 

Sedmidomky 459/8, Praha 

Infolinka: 721 471 118 

Email: info@elektro-obojky.cz 

 

https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-jednotky/protistekaci-jednotka-eyenimal
mailto:info@elektro-obojky.cz

