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Před prvním použitím zařízení si prosím přečtěte tuto 
uživatelskou příručku. 
 
 
 
 
 
 

Důležitá bezpečnostní upozornění 
Vysvětlivky 

 
Symbol, který varuje před nebezpečím 
možných úrazů. Řiďte se bezpečnostními 
pokyny v této uživatelské příručce. 

 
Symbol varuje 
před nebezpečím, 
kterému pokud se 
nevyhnete, může 
způsobit smrt 
nebo vážný úraz. 

 
Symbol varuje před nebezpečím, 
kterému pokud se nevyhnete, může 
způsobit méně závažný úraz. 
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Symbol varuje před nebezpečím, kterému pokud se nevyhnete, může 
způsobit úraz zvířete. 
 
Symbol, který se používá k seznámení se správnými praktikami a není 
spojen s možností úrazu. 
 

 
 
 
 

 Nevhodné k použití pro agresivní psy. 
 Možnost exploze: Nemíchejte spolu staré a nové baterky, 

nevkládejte je do ohně a nevystavujte je vodě. Nepožívejte jiný typ 
baterek, jak je určeno pro toto zařízení. Použité baterky recyklujte. 

 
 
 
 

 
  Zařízení je určeno pouze pro psy. Nepoužívejte zařízení pro žádný 

jiný účel, než je uvedeno v této uživatelské příručce. 
 
 
 

 
 
 

 
 Možnost poškození kůže, pokud pes nosí obojek na krku příliš 

dlouho nebo je obojek příliš těsně založen. Nazývá se to také 
dekubity nebo nekróza. Přečtěte si a postupujte podle pokynů v 
této příručce. 

 Nenechávejte obojek psovi na krku po dobu delší než 12 hodin 
denně. 

 Pokud je to možné, přemístěte obojek na krku psa každých 1 až 
2 hodiny. 

 Zkontrolujte správné nasazení obojku, aby se zabránilo 
nadměrnému tlaku, postupujte podle pokynů v této příručce. 

 Nikdy na obojek nenasazujte vodítko. 
 Kontrolujte kontaktní plochu denně a všímejte si příznaky 

vyrážky nebo bolest. 
 Pokud se objeví vyrážka nebo bolest, přerušte používání obojku, 

dokud nedojde ke zhojení ran a ustoupení bolesti. 
 
 
Pokud tento stav trvá déle než 48 hodin, navštivte svého veterináře. 
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Tento obojek je určen pro kontrolu nadměrného štěkání a není hračka! 
Zařízení používejte výhradně k určenému účelu. Neskladujte zařízení v 
dosahu dětí. 

 
 
 

Pokud máte jakékoli dotazy k použití zařízení, obraťte se na výrobce na 
www.petsafe.net, distributora pro ČR a SR www.petpark.sk nebo 
vašeho prodejce. 
 
 
 
ČO BALENIE OBSAHUJE 

  
 

VLASTNOSTI OBOJKU 
 

•  Pro kontrolu nežádoucího štěkání využívá vibraci 
•  Odolné a vodotěsné 
•  LED indikátor stavu baterky a indikátor Testu 
•  On / Off pozice pro nastavení baterky 
•  Snadné použití 
•  Patentovaná Perfect Bark ™ technologie, která zajistí, aby jen 

štěkot   psa, který nosí obojek spustil korekci - vibraci 
 
 

 
JAK OBOJEK FUNGUJE 
 
Vibrační obojek proti štěkání VBC - 10 má dvě základní vlastnosti, 
kterými efektivně eliminuje nadměrné štěkání u psů. 
1 / poskytuje celkem 10 kombinací vibrace 

Obojek proti štěkání VBC - 10 

Baterka PetSafe ®RFA-188 
Uživatelská příručka 
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Když pes štěká , vibrace se vysílá přes jeden ze dvou kontaktů obojku . 
Doba vysílání vibrace je různá což efektivně tlumí štěkání. Pokud se 
obojek používá dle instrukcí v tomto návodu k použití dokáže zařízení 
efektivně tlumit štěkání u psa. 
2 / Obojek využívá patentovanou technologii Patented Perfect Bark ™ . 
Tato technologie zaznamená jako vibrace tak i zvuk při štekanií , aby se 
předcházelo falešným spouštěcím signálem. Technologie spustí vibraci z 
obojku jen pokud skutečně štěká pes, který má na sobě tento obojek . 
 
 
 
Z bezpečnostních důvodů se automaticky vypne na 1 minutu pokud pes 
zaštěká více než 15x za 20 sekund . 
 
Důležité upozornění: Před hrou je potřeba psovi dát obojek dolů! 
 
 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBOJKU 
 
Sound Activated Sensor - Zvukový senzor : Zaznamenává štěkání ( zvuk) 
. 
3 - barevná LED kontrolka : Ukazuje dobrou a nízkou úroveň baterky 
jakož i to, zda je obojek v programu Test . 
 
Vibration Points - Kontakty vibrace : Vysílají vibraci. 
 
On / Off Battery Module - Prostor na baterku : Zapíná a vypíná obojek . 
 
 

. 
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NASAZENÍ OBOJKU 
 
Důležité upozornění: Správné umístění obojku je nezbytné pro efektivní 
funkčnost zařízení. 
 
Při nasazování obojku dodržujte následující zásady: 
 
Ujistěte se, že se baterka nenachází v obojku. 
 
Začněte v pohodlném postoji psa / obr. A /. 
 

 
               
Umístěte obojek vysoko na hrdle uprostřed / obr. B /. Nechte psa 
obojek na chvíli nosit na krku a pak opakovaně přezkoušejte sevření 
obojku (Obr.C) 
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Upravit délku řemínku obojku / Obr. D /: 
Označte si perem požadovanou délku. Pamatujte na vhodné rozpětí, 
pokud váš pes stále roste nebo přibírá na váze. 
Složte psovi obojek a odstřihněte potřebnou délku. 
Ukončete odstřižený konec plamenem, ať se dál netřepí. 
 

 
Možnost poškození kůže, pokud pes nosí 
obojek na krku příliš dlouho nebo je obojek 
příliš těsně založen. Nazývá se to také 

dekubity nebo nekróza. Přečtěte si a postupujte podle pokynů v této 
příručce /str.3/. 
 
 
INSTALACE BATERKY 
 
Pozn.: Neinstalujte baterku pokud má pes obojek na krku . 
 
RFA - 188 si můžete zakoupit u 
Vašeho prodejce . 
 
Ověření správného vložení baterek 
do obojku 
Váš obojek bude mít založenou 
baterku v pozici OFF . 
A / K založení baterky přiložte 
baterku k obojku tak, aby byla šipka 
na baterce zarovno se šipkou na 
obojku . 
B / Použijte minci na dotažení 
baterky ve směru hor.ručičiek do 
pozice ON . Pokud obojek 
nepoužíváte , otočte baterku do 
pozice OFF . 
C / D / K vyjmutí baterky ji pootočte 
proti směru hod.ručičiek  
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Baterku nepoškozujte a neotvírejte. Použité 
baterky recyklujte . 
 

 
ŽIVOTNOST BATERKY 
Průměrná životnost baterky je 3-6 měsíců , podle toho, jak často pes 
štěká . Nicméně, je třeba dodat, že při tréninku dochází k vyšší spotřebě 
baterky a tak první baterky mohou postačit na kratší období než je 
uvedeno. 
 
Pokud obojek nepoužíváte, pootočte baterku do pozice OFF , aby se 
zachovala její maximální kapacita . 
 
 
 
3-BAREVNÁ LED KONTROLKA  
Ukazuje dobrou a nízkou úroveň baterky jakož i to, zda je obojek v 
programu Test . 
 
Funkce LED kontrolka 
Obojek byl zapnut 
 

Zelené světlo bliká 1x každých 5 
sekund 

Nízká úroveň baterky 
 

Červené světlo bliká 3x každých 5 
sekund 

Vysílá se vibrace 
 

Červené světlo bliká při každé 
vyslané stimulaci - korekci 

Program/ Režim TEST Svítí oranžové světlo 
 
TEST obojku 
1. Začněte s baterkou v poloze " OFF " . 
2. Otočte baterku do polohy " ON " , dokud LED začne ukazovat 
oranžovou barvu . 
3. Když uvidíte oranžovou barvu , ihned otočte baterku do polohy " OFF 
4. Otočte baterku do polohy " ON " . LED bude blikat oranžově . Nyní 
jste v 
testovacím režimu . 
5. Provzdušněte mikrofonu , abyste aktivovali oranžovou kontrolku , 
která bude blikat pokud je obojek funkční ( test zvuku) . 
6. Jemně poškriabte obojek mezi kontakty pro test vibrace . 
7. V případě , že LED dioda nebliká a obojek nevydá vibraci , ujistěte se , 
že je baterka správně založena v pozici ON / nebo vyměňte baterku . 
Pokud obojek stále nereaguje , obraťte se na prodejce nebo středisko 
pro péči o zákazníky . 
8. Zapněte " OFF " pro ukončení testovacího režimu . Testovací režim 
bude i časově limitován a ukončí se po 30 sekundách. 

 
 
 
 
 
 

 OTÁZKY / ODPOVĚDI 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
1. PODMÍNKY POUŽITÍ 
Toto zboží Vám poskytuje pod podmínkou jeho akceptace ihned po 
přijetí bez modifikací podmínek a zde uvedených údajů. Použití tohoto 
výrobku znamená souhlas se všemi s takovými podmínkami a 
upozorněními. 
2. SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ 
Tento výrobek je určen k použití pro psy. Toto zařízení nemusí 
vyhovovat specifickému temperamentu vašeho psa. Pokud si nejste jisti, 
zda je toto zařízení vhodné pro vašeho psa, poraďte se se svým 
veterinářem, certifikovaným trenérem nebo kontaktujte naše 
centrum péče o zákazníky nebo vašeho prodejce. 
Správné používání výrobku zahrnuje prostudování si celého návodu k 
použití. 

Je vhodný vibrační obojek pro 
mého psa? 
 

Tento obojek je vhodný pro každého psa . 
Obojek by se neměl používat u psů 
mladších než 6 měsíců. 
 

 
Aktivuje obojek i štěkot jiného 
psa? 
 

 
Ne. Patentovaná Perfect Bark ™ 
technologie zajistí , aby jen štěkot psa, 
který nosí obojek spustil korekci – vibraci. 
 
 

 
Mohu na obojek založit 
vodítko? 
 

Ne.  

Můj pes na obojek nereaguje 
 

 Dotáhněte obojek těsněji k hrdlu psa 
nebo mírně ostříhejte v místě kontaktu 
obojku s kůží psa srst . Srst neholte ! 

 Vyměňte baterku 
 Pokud pes stále nereaguje , kontaktujte 

centrum péče o zákazníky . 
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3. ZÁKAZ NEZÁKONNÉ a nežádoucí POUŽITÍ 
Tento výrobek je určen pro použití pouze na psy. Úmyslem zařízení není 
způsobit újmu, zranění, nebo provokovat. Používání tohoto výrobku 
způsobem, který není dovolen, může být v rozporu se státních nebo 
místními zákony. 
4. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 
Radio Systems ® Corporation v žádném případě neodpovídá za žádné 
přímé, nepřímé, trestní, náhodné, zvláštní nebo následné škody nebo 
újmy vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo zneužitím 
tohoto výrobku. Kupující přebírá veškerá rizika a odpovědnost z použití 
tohoto produktu. 
5. ÚPRAVA PODMÍNEK 
Radio Systems ® Corporation si vyhrazuje právo změnit podmínky a 
upozornění pod kterými se tento produkt nabízí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou Unií pro 
elektromagnetické zařízení. Chcete-li zařízení používat mimo EU, je třeba 
zjistit normy dané země. Nepovolené používání či zásahy a modifikace 
zařízení, které nebyly přímo schváleny společností Radio Systems® 
Corporation jsou v rozporu s EU stanovami a uživateli může být zakázáno 
používání výrobku a také může být zrušena záruka výrobku. 
 
 
 

     Zařízení je nutné recyklovat. 
Oddělený sběr použitých baterií se vyžaduje v mnoha regionech ; 
zkontrolujte předpisy ve vaší oblasti. Před likvidací použitých baterií viz 
sekci Instalace baterky. 
Toto zařízení pracuje na 1 baterii typu lithium s kapacitou 3 V / 160 mAh . 
Nahraďte pouze s rovnocennou baterií. 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Tento produkt je chráněn záruční lhůtou 2 roky od data prodeje. Pro 
potřeby reklamace v záruční lhůtě si pečlivě uschovejte doklad o zaplacení. 
 

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: 
 

Reedog, s.r.o. 
Sedmidomky 459/8 

101 00 
Praha 10 

Tel: +420 216 216 106 
Email: info@elektro-obojky.cz 

 
 
 
 
 


