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Vitajte
Vy a váš domáci miláčik ste boli stvorení jeden pre druhého. Naším cieľom je pomôcť vám zažiť 
spolu tie najkrajšie momenty a byť najlepšími priateľmi. Obojok proti štekaniu PetSafe® je 
navrhnutý tak, aby bezpečne a humánne eliminoval nepríjemné štekanie.
Vieme, že zvieratá, ktoré sa cítia bezpečne, majú šťastných majiteľov. Pred používaním si prosím 
prečítajte dôležité bezpečnostné informácie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte 
kontaktovať.
Spoločnosť Radio Systems Corporation a akákoľvek iná pridružená spoločnosť alebo značka      
spoločnosti Radio Systems Corporation sa môžu ďalej označovať ako „my“ alebo “nás”. 

Dôležité bezpečnostné upozornenie
Vysvetlenie výstražných symbolov uvedených v tomto návode na použitie

Toto je symbol bezpečnostnej výstrahy. Používa sa na upozornenie na potenciálne 
nebezpečenstvo zranenia osôb. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, ktoré 
nasledujú za týmto symbolom, aby ste predišli možnému zraneniu alebo smrti.

VÝSTRAHA označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by 
mohla mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
UPOZORNENIE, ktoré sa používa so symbolom bezpečnostnej výstrahy, 
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za 
následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie. 

UPOZORNENIE, ktoré sa používa bez symbolu bezpečnostnej výstrahy, 
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za 
následok zranenie vášho domáceho miláčika.

Nepoužívajte pri agresívnych psoch. Nepoužívajte tento výrobok, ak je váš pes agresívny alebo 
ak je váš pes náchylný na agresívne správanie. Agresívne psy môžu spôsobiť vážne zranenie 
alebo dokonca smrť majiteľovi a iným. Ak si nie ste istí, či je tento produkt vhodný pre vášho 
psa, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo certifikovaného trénera.

Obojok alebo náplň neprepichujte, ani nehádžte do ohňa.. Nevystavujte extrémnemu teplu ani 
neskladujte pri teplotách nad 45 ° C

Dobíjateľné lítiové batérie. Tento produkt obsahuje lítium-iónové (Li-Ion) batérie; nikdy ich 
nespaľujte, neprepichujte, nedeformujte, neskratujte ani nenabíjajte nevhodnou nabíjačkou. 
Ak sa toto upozornenie nedodrží, môže dôjsť k požiaru, výbuchu, poškodeniu majetku alebo 
ublíženiu na zdraví.
Nevystavujte produkt mrazu (0 ° C) alebo teplotám vyšším ako 45 ° C. Nenechávajte produkt 
na priamom slnku. Nikdy nenechávajte produkt v aute, kde sa môže zahriať na vysoké teploty 
(45 ° C).

• Obsahuje plyn pod tlakom; po zahriatí môže explodovať.
• Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre.
• Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly.
• V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest
• Ak ste boli zasiahnutí plynom alebo máte obavy, že sa tak mohlo stať: 

vyhľadajte lekársku pomoc. 
• Chráňte pred slnečným žiarením. Skladujte na dobre vetranom mieste. 

Neprepichujte. Nespaľujte.
• Uchovávajte mimo dosahu detí. 

SK
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POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI:
Pri vdýchnutí vyhľadajte lekársku pomoc, najmä ak sa necítite dobre. Po kontakte s pokožkou 
postihnuté miesto opláchnite mydlom a vodou. Po zasiahnutí očí vyplachujte vodou po dobu 15-20 
minút.

Tento produkt nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ho iba na prevenciu štekania.

Riziko poškodenia kože. Prečítajte si a postupujte podľa pokynov v tomto návode. Dôležité je 
správne nasadenie obojka. Obojok nosený príliš dlho alebo príliš pevne na krku zvieraťa môže 
spôsobiť poškodenie kože. Od sčervenania až po tlakové vredy; tento stav sa bežne nazýva 
preležaniny. 

• Nenechávajte obojok na krku psa dlhšie ako 12 hodín denne..
• Ak je to možné, zmeňte polohu obojka na krku psa každé 1 až 2 hodiny.
• Skontrolujte upevnenie, aby ste zabránili nadmernému tlaku; postupujte podľa pokynov v 

tomto návode. 
• Nikdy nepripájajte k elektronickému obojku vodítko.
• Pri použití samostatného obojka s vodítkom, nevyvíjajte tlak na elektronický obojok.
• Každý týždeň umyte oblasť krku psa a kontaktnú oblasť obojka navlhčenou utierkou. 
• Denne kontrolujte kontaktnú oblasť, či nevykazuje vyrážky alebo bolesť.
• Ak sa objaví vyrážka alebo bolesť, prestaňte používať tento produkt, kým sa koža nezahojí..
• Ak stav pretrváva dlhšie ako 48 hodín, navštívte svojho veterinárneho lekára. Ďalšie

informácie o preležaninách a tlakových poraneniach nájdete na našej webovej stránke.

PetSafe® sprejový obojok sa smie používať iba pre zdravých psov. Odporúčame, aby ste so psom 
pred použitím obojku navštívili veterinára, najmä ak nie je v dobrom zdravotnom stave. 
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Obsah balenia

Ako funguje obojok
PetSafe® sprejový obojok proti štekaniu účinne odstraňuje nepríjemné štekanie pri nosení. Zvuk a 
vibrácie štekotu vášho psa spustia senzorovú sondu, ktorá vystrekne sprej.

Obojok funguje dobre s neparfumovaným alebo citronelovým sprejom. Citronela je jedinečná 
vôňa, s ktorou sa väčšina psov bežne nestretne. Obe možnosti sú bezpečné a odpútajú pozornosť 
vášho psa a tým zabránia neželanému štekotu.

Ako dodatočná bezpečnostná funkcia sa obojok automaticky vypne na 3 minúty, ak váš pes zašteká 
15-krát alebo viac v priebehu 50 sekúnd. 

Nabíjanie sprejového obojka
Nadmerné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Nabíjajte 
obojok len ak sú batérie vybité. 

1. Pripojte obojok a úplne ho nabite (1A). Môže to trvať až 6
hodín.

2. Po úplnom nabití zelená LED dióda na obojku zhasne.
Po nabití nasaďte gumový kryt.

Ako zapnúť obojok
Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia, kým obojok 
nevydá nízky až vysoký tón, a potom ho uvoľnite  (1B). Počas 
stlačenia tlačidla sa rozsvieti zelená LED dióda.

Ako vypnúť obojok
Stlačte a podržte tlačidlo, kým obojok nezapípa vysokým a nízkym 
tónom a potom uvoľnite. Počas stlačenia tlačidla sa rozsvieti 
červená LED dióda a zhasne, keď sa obojok vypne. 

Životnosť batérie
Priemerná výdrž batérie je 40 hodín, v závislosti od frekvencie 
štekania vášho psa. Avšak kvôli dlhšiemu používaniu počas 
výcviku vášho psa, najmä prvý týždeň môže byť táto životnosť 
kratšia. 
Tip: Ak obojok nepoužívate, vypnite ho, aby ste šetrili batériu.

Sprejový obojok USB Nabíjačka Sprejové náplne

Vyp/Zap
tlačidlo

1B

1A
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Upevnenie sprejovej náplne
1. Uistite sa, že obojok je vypnutý. 
2. Vymeniteľná náplň je umiestnená na spodnej časti obojka.
3. Stlačte a posuňte tlačidlo a otvoria sa dvierka náplne (2A).
4. Vyberte náplň a vymeňte ju za novú (najskôr vložte trysku). 

Pred zasunutím do obojka (2B) sa uistite, že je z kaziet 
odstránený prepravný ochranný kryt.(2B).

5. Zatvorte dvierka náplne  (2C).

Nevystavujte produkt mrazu (0 ° C) 
alebo teplotám vyšším ako 45 ° C. 
Nenechávajte produkt na priamom 
slnku. Nikdy nenechávajte produkt v 
aute, kde sa môže zahriať na vysoké 
teploty (45 ° C).

POZNÁMKA: Citronelu a neparfumované náplne je 
možné zakúpiť na www.petsafe.com

NÁDOBA JE POD TLAKOM.
Náplň môže explodovať ak sa vystaví 
prílišnému tlaku. Nevystavujte zdroju tepla 
ani neskladujte pri teplotách nad 45 ° C. 
Neprepichujte. Nepáľte. Chráňte pred 
slnečným žiarením. Skladujte mimo zdroja 
tepla. Skladujte na dobre vetranom mieste. 
Tento produkt nie je hračka. Uchovávajte 
mimo dosahu detí. Používajte iba na 
zastavenie štekania.
PRVÁ POMOC: Pri vdýchnutí vyhľadajte 
lekársku pomoc, najmä ak sa necítite dobre. 
Po kontakte s pokožkou postihnuté miesto 
opláchnite mydlom a vodou. Po zasiahnutí 
očí vyplachujte vodou po dobu 15–20 minút

2A

2B

2C

SK
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Ako nasadiť obojok
Dôležité: Správne nasadenie a umiestnenie sprejového obojka je dôležité pre efektívnu 
prevádzku. Senzor obojka musí mať priamy kontakt s kožou vášho psa na spodnej strane krku.

1. Pred upevnením na psa sa uistite, že je obojok vypnutý. Potom, 
ako pes stojí, (3A) pevne pripevnite obojok na krk vášho 
domáceho maznáčika tak, aby senzor obojka bol v kontakte s 
pokožkou vášho domáceho miláčika na spodnej strane krku. 
Uistite sa, že logo PetSafe® je na pravej strane hore (3B).

2. Skontrolujte tesnosť obojka vložením jedného prsta medzi
koniec senzora obojka a krk vášho domáceho maznáčika
(3C). Obojok by mal byť pohodlný, ale nie obmedzujúci.

3. Nechajte svojho domáceho miláčika nosiť obojok po dobu
niekoľkých minút, potom ho znova skontrolujte.

Možno budete musieť zastrihnúť srsť v oblasti 
kontaktného miesta. Nikdy neohoľte psovi krk; 
môže to viesť k vyrážkam alebo infekcii.

4. Keď ste spokojní s nasadením obojka, snímte ho a orežte, ale 
nezabudnite ponechať priestor pre rast alebo hrubšiu zimnú 
srsť. Rez zapečaťte a zatavte zapaľovačom, aby sa nestrapkal. 

5. Ak obojok nie je správne navlečený na popruh, skĺzne dolu. 
Posuvná pracka zabraňuje uvoľneniu obojka z krku vášho 
domáceho miláčika a ozubené časti musia smerovať nahor 
(3D).

Obojok by sa nemal nosiť dlhšie ako 12 hodín 
počas  24 hodín. Ak necháte obojok psovi príliš 
dlho, môže spôsobiť podráždenie pokožky.

3A

3B

3C

Ozubenie

Posuvná pracka
3D
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Testovanie obojka
1. Zapojte nabíjačku do sprejového obojku (4A, 4B).
2. Uistite sa, že tryska na striekanie smeruje preč od tváre. Keď 

je nabíjačka zapojená, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / 
vypnutia.

3. Pokračujte v držaní tlačidla zapnutia / vypnutia pri 
odpájaní nabíjačky od obojka. Zobrazí sa žltá LED dióda.

4. Uvoľnite tlačidlo zapnutia / vypnutia. Po
dvojsekundovom oneskorení bude nasledovať: obojok
vydá tón a potom uvoľní sprej. Potom zaznie normálny 
tón vypnutia a obojok sa vypne. 

5. Test môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla
zapnutia / vypnutia.

4A

4B

Funkcie a svetelné/zvukové signály
Funkcia LED Svetelná reakcia Zvukový signál
Obojok sa zapína Svieti zelená LED dióda Nízky až vysoký tón

Obojok sa vypína Svieti červená LED dióda Vysoký až nízky tón

Obojok je zapnutý Zelená LED dióda bliká trikrát každých 5 sekúnd Žiadna reakcia

Aktivácia spreja Žiadna reakcia Žiadna reakcia

Slabá batéria Červená LED dióda bliká trikrát každých 5 sekúnd Žiadna reakcia

Nízka úroveň spreja Žltá LED dióda bliká každých 5 sekúnd a 
batéria je v poriadku
Žltá LED dióda bliká trikrát každých 5 
sekúnd a batéria je takmer vybitá

Žiadna reakcia

Testovanie Objaví sa žltá LED dióda Pípa

Chýba náplň Červené a zelené LED diódy striedavo blikajú 5 
sekúnd, obojok sa vypne

4 zapípania

Obojok je zapnutý/
náplň je prázdna 
(nesprejuje)

Žltá LED dióda bliká každých 5 sekúnd a 
batéria je v poriadku
Žltá LED dióda bliká trikrát každých 5 
sekúnd a batéria je takmer vybitá

Žiadna reakcia

Obojok sa zapína
náplň je prázdna 
(nesprejuje)

Žltá LED dióda dvakrát 
zabliká. 

2 zapípania

SK



petsafe.com 9

SK
C
Z

Nastavenie správneho  striekania spreja
Aby PetSafe® obojok fungoval správne, musí byť tryska umiestnená 
takisto správne a musí existovať prepojenie medzi rozprašovacou 
tryskou a ňufákom psa. Nasledujte tento postup:
1. Uistite sa, že logo PetSafe na prednej strane obojka je zvislo a 

rozprašovacia tryska je naklonená smerom von a smeruje 
smerom k ňufáku (5A).

2. U psov s dlhou srsťou môže byť potrebné ostrihať chĺpky 
okolo krku pre uľahčenie sprejovania. Je dôležité, aby sprej 
dosiahol ňufák, len tak bude účinný.

Nehoľte psovi krk, nakoľko môžete spôsobiť podráždenie pokožky. 

Čo očakávať od použitia obojka
Dôležitá informácia: Nenechávajte spočiatku svojho psa osamote, keď dostane stimuláciu z 
obojka.
Umiestnite obojok správne na svojho psa a počkajte v jeho blízkosti, až kým zašteká. Väčšina psov 
veľmi rýchlo pochopí, že obojok narušuje ich nutkanie štekať, uvoľnia sa a prestanú štekať. Pretože 
statická stimulácia môže byť na prvý pohľad prekvapujúca alebo iritujúca, niektorí psi môžu pri 
počiatočnej stimulácii štekať viac.
V zriedkavých prípadoch môže pes pri stimulácii začať štekať. Ak sa tak stane, upokojte svojho psa 
pokojným hlasom. Keď sa váš pes uvoľní, pochopí, že ak stíchne, už nebude dostávať žiadne ďalšie 
statické stimulácie. Psy s touto reakciou ju budú mať zvyčajne iba pri prvom použití obojka.
Mali by ste si všimnúť zníženie štekania vášho psa už počas prvých pár dní používania, keď nosí 
obojok. V tejto chvíli je dôležité pamätať na to, že proces učenia ešte stále nie je dokončený. Psy 
budú „testovať“ túto novú  skúsenosť v učení a ich štekanie sa môže dokonca zvýšiť. K tomu 
zvyčajne dochádza počas druhého týždňa nosenia obojka. Ak k tomu dôjde, zostaňte dôslední a 
pokračujte v nosení obojka. Obojok musíte upevniť na psa v každej situácii, kedy očakávate, že bude 
ticho. Ak váš pes prestane nosiť obojok, môže opäť pokračovať v štekaní a jeho proces učenia sa vráti 
opäť na začiatok.

Tipy a údržba
• Pred hrou so psom odstráňte obojok. Táto aktivita môže spôsobiť, že váš pes bude štekať, čo by 

mohlo viesť k tomu, že si bude hru spájať s uvoľňovaním spreja.
• Aby ste sa uistili, že si váš pes nevytvára spojenie medzi vami a sprejovým obojkom, zabráňte 

tomu, aby vás videl, ako pripravujete obojok na prvé alebo ďalšie použitie. Pri príprave obojku, 
ako aj pri výmene zásobníka alebo nabíjaní batérie držte psa mimo dohľadu.

• Odstráňte všetky ostatné obojky s kovovými časťami alebo štítkami. Mohli by vytvárať hluk, ktorý 
môže zbytočne aktivovať sprej.

• Aby ste zaistili správnu efektívnosť, nenechajte svojho psa nosiť obojok s prázdnou náplňou.
• Vypnite obojok, keď sa nepoužíva.
• PetSafe® obojok by sa mal používať iba s domácimi miláčikmi, ktoré sú staršie ako 6 mesiacov.
• Ak je váš miláčik zranený alebo je jeho mobilita inak narušená, pred použitím sa obráťte na svojho 

veterinárneho lekára alebo profesionálneho trénera.

5A
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• Obojok nenechávajte bez dozoru tam, kde by ho váš pes mohol náhodne poškodiť hryzením.
• Sprej z obojka sa môže prilepiť na srsť pod ním. Srsť psa čistite každý týždeň špongiou a jemným 

mydlom na ruky. Psovi dôkladne opláchnite a osušte krk. 
• Ak sa sprej hromadí na obojku, čistite obojok navlhčenou textíliou a dôkladne ho osušte. 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Aký starý musí byť pes, aby 
mohol používať sprejový 
obojok proti štekaniu?  

• Pred použitím obojka by mal mať váš pes minimálne 6 
mesiacov. Obojok môže byť príliš veľký pre psy s 
hmotnosťou do 3,6 kg.

Bude obojok proti štekaniu 
naozaj fungovať?

• Obojok proti štekaniu je bezpečný a účinný pre väčšinu
plemien a veľkostí psov, hoci pre psov s hmotnosťou do
3,6 kg môže byť príliš veľký na to, aby ho mohli nosiť.

Môžem na obojok 
pripnúť vodítko?

• Nie. Môže to viesť k prílišnému priblíženiu kontaktných
bodov ku krku vášho psa. Pripojte vodítko k samostatnému
nekovovému obojku alebo postroju a uistite sa, že
dodatočný obojok netlačí na senzor štekania.

Koľko streknutí spreja 
obsahuje zvyčajne náplň?

• Jedna náplň zvyčajne obsahuje 30-40 
streknutí.

Podmienky používania a obmedzenie zodpovednosti
1. Podmienky používania

Používanie tohto produktu podlieha vášmu súhlasu bez zmeny podmienok a upozornení, ktoré sú pribalené k 
tomuto produktu. Použitie tohto produktu vyžaduje súhlas so všetkými týmito zmluvnými podmienkami a 
upozorneniami. Ak si neželáte akceptovať tieto podmienky a upozornenia, vráťte výrobok, nepoužitý, v 
pôvodnom stave a  balení a na svoje vlastné náklady a riziko v príslušnom mieste starostlivosti o zákazníka spolu 
s dokladom o kúpe a my vám vrátime plnú sumu. 

2. Adekvátne používanie
Správne používanie zahŕňa, bez obmedzenia, prečítanie celého návodu k produktu a všetky špecifické
bezpečnostné informácie. Špecifický temperament alebo veľkosť / hmotnosť vášho domáceho miláčika 
nemusia byť pre tento produkt vhodné. Ak si nie ste istí, či je tento produkt vhodný pre vášho psa, pred
použitím sa poraďte so svojím veterinárnym lekárom alebo certifikovaným trénerom. V prípade výrobkov
používaných so psami, kde sa vyžaduje školenie, spoločnosť Radio Systems Corporation odporúča, aby sa
tieto výrobky nepoužívali, ak je váš miláčik agresívny a zároveň nepreberá žiadnu zodpovednosť za určenie
vhodnosti v jednotlivých prípadoch.

3. Nezákonné alebo zakázané používanie
Tento produkt je určený na použitie iba s domácimi miláčikmi. Účelom tohto produktu nie je poškodiť, zraniť 
alebo vyprovokovať. Neodporúčané použitie tohto produktu by mohlo mať za následok porušenie federálnych, 
štátnych alebo miestnych zákonov. 

4. Obmedzenie zodpovednosti
Radio Systems Corporation ani žiadna z pridružených spoločností v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za 
(i) akékoľvek priame, nepriame, represívne, náhodné, špeciálne alebo následné škody a / alebo (ii) akékoľvek 
straty alebo škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s používaním alebo nesprávnym používaním tohto 
produktu. Kupujúci preberá všetky riziká a zodpovednosť z používania tohto produktu v maximálnom možnom 
rozsahu povolenom zákonom. 

5. Úprava podmienok používania
Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo raz za čas zmeniť podmienky a upozornenia, ktorými sa tento 
produkt riadi. Ak vám boli takéto zmeny oznámené pred použitím tohto produktu, sú pre vás záväzné, ako keby 
boli časťou tohto dokumentu.

SK
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Dôležitá recyklačná informácia
Rešpektujte predpisy týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení vo vašej 
krajine. Tento produkt sa musí recyklovať. Na konci životnosti produktu ho neumiestňujte do 
normálneho systému komunálneho odpadu. Skontrolujte predpisy vo vašej oblasti alebo ho 
vráťte na miesto, kde ste ho kúpili, aby sme ho mohli umiestniť do nášho recyklačného 
systému. Ak tieto možnosti nie sú dostupné, požiadajte o ďalšie informácie stredisko 
starostlivosti o zákazníkov.

Zhoda
Úpravy alebo zmeny tohto produktu, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Radio Systems Corporation, 
môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto produktu.. 

Radio Systems Corporation vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že nasledujúci produkt je v zhode so 
základnými požiadavkami podľa smernice EMC 2014/30 / EÚ a smernice RoHS 2011/65 / EÚ. Neoprávnené 
zmeny alebo úpravy produktu, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Radio Systems Corporation, môžu 
porušovať predpisy EÚ o EMC, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia a 
k zrušeniu záruky. Spoločnosť Radio Systems Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v zhode so 
základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami. Vyhlásenie o zhode sa nachádza na: http://
www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

IC 
Toto zariadenie je v súlade s normami RSS bez licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim 
dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať 
akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie zariadenia.

ACMA 
Toto zariadenie vyhovuje platným požiadavkám EMC špecifikovaným ACMA (Austrálsky úrad 
pre komunikáciu a médiá).

Záruka
Trojročná neprenosná obmedzená záruka 
Výhodou tohto produktu je obmedzená záruka výrobcu. Všetky podrobnosti o príslušnej 
záruke pre tento produkt a jeho súčasti nájdete na adrese www.petsafe.com a / alebo sú k 
dispozícii po kontaktovaní miestneho strediska starostlivosti o zákazníkov

•  Radio Systems PetSafe Europe Ltd. 
2nd Floor, Elgee Building, Market 
Square Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X 
Írsko

• Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way 
Knoxville, TN 37932 USA

TENTO PRODUKT OBSAHUJE ZÁRUKU “STOP 
ŠTEKANIU”
Niektoré psy nemusia reagovať na stimuláciu sprejom. Ak obojok PetSafe® nespĺňa vaše predstavy, 
obráťte sa na náš tím starostlivosti o zákazníkov a nájdite spolu produkt, ktorý vám bude vyhovovať. 
Zoznam telefónnych čísel Centra starostlivosti o zákazníkov nájdete na našej webovej stránke 
www.petsafe.com. 
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Vítejte
Vy a váš domácí mazlíček jste byli stvořeni jeden pro druhého. Naším cílem je pomoci vám zažít 
spolu ty nejkrásnější momenty a být nejlepšími přáteli. Sprejový obojek proti štěkání PetSafe® je 
navržen tak, aby bezpečně a humánně eliminoval nepříjemné štěkání.

Víme, že zvířata, která se cítí bezpečně, mají šťastných majitelů. Před použitím si prosím přečtěte 
důležité bezpečnostní informace. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Společnost Radio Systems Corporation a jakákoli jiná přidružená společnost nebo     značka 
společnosti Radio Systems Corporation se mohou dále označovat jako "my" nebo "nás". 

Důležité bezpečnostní upozornění
VVysvětlení výstražných symbolů uvedených v tomto návodu

Toto je symbol bezpečnostní výstrahy. Používá se k upozornění na potenciální 
nebezpečí zranění osob. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, které následují 
za tímto symbolem, abyste předešli možnému zranění nebo smrti.

VÝSTRAHA označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, 
by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.
UPOZORNĚNÍ, které se používá se symbolem bezpečnostnní výstrahy, 
označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, by mohla mít 
za následek lehké nebo středně těžké zranění. 

UPOZORNĚNÍ, které se používá  bez symbolu bezpečnostní výstrahy, 
označuje nebezpečnou situáciu, která, pokud se jí nezabrání, by mohla 
mít za následek zranění vašeho domácího mazlíčka.

Nepoužívejte při agresivních psech. Nepoužívejte tento výrobek, pokud je váš pes agresivní 
nebo náchylný na agresivní chování. Agresivní psi mohou způsobit vážné zranění nebo 
dokonce smrt majiteli a jiným. Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt vhodný pro vašeho 
psa, obraťte se na svého veterinárního lékaře nebo certifikovaného trenéra.
Obojek nebo náplň nepropichujte ani nevhazujte do ohně. Nevystavujte extrémnímu teplu 
ani neskladujte při teplotách nad 45 ° C.

Dobíjitelné lithiové baterie Tento produkt obsahuje lithium-iontové (Li-Ion) baterie; nikdy 
je nespalujte, nepropichujte, nedeformujte, nezkratujte ani nenabíjejte nevhodnou 
nabíječkou. Pokud se toto upozornění nedodrží, může dojít k požáru výbuchu, poškození 
majetku nebo ublížení na zdraví.
Nevystavujte produkt mrazu (0 ° C) nebo teplotám vyšším než 45 ° C. Nenechávejte produkt 
na přímém slunci. Nikdy nenechávejte produkt v autě, kde se může zahřát na vysoké teploty 
(45 ° C).

• Obsahuje plyn pod tlakem; po zahřátí může explodovat.
• Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / ochranu obličeje.
• Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
• V případě nedostatečného větrání, používejte ochranu dýchacích cest.
• Pokud jste byli zasaženi plynem nebo máte obavy, že se tak mohlo

stát: vyhledejte lékařskou pomoc.
• Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném 

místě. Nepropichujte. Nespalujte.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.

SK
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POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI:
Při vdechnutí vyhledejte lékařskou pomoc, zejména pokud se necítíte dobře. Po kontaktu s 
pokožkou postižené místo opláchněte mýdlem a vodou. Po zasažení očí vyplachujte vodou po 
dobu 15-20 minut.

Tento produkt není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte jej pouze na prevenci štěkání.

Riziko poškození kůže. Přečtěte si a postupujte podle pokynů v tomto návodu. Důležité je 
správné nasazení obojku. Obojek nošen příliš dlouho nebo příliš pevně na krku zvířete může 
způsobit poškození kůže. Od zarudnutí až po tlakové vředy; tento stav se běžně nazývá 
proleženiny.

• Nenechávejte obojek na krku psa déle než 12 hodin denně.
• Pokud je to možné, změňte polohu obojku na krku psa každé 1 až 2 hodiny.
• Zkontrolujte upevnění, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů v tomto 

návodu.
• Nikdy nepřipojujte k elektronickému obojku vodítko.
• Při použití samostatného obojku s vodítkem nevyvíjejte tlak na elektronický obojek.
• Každý týden omyjte oblast krku psa a kontaktní oblast obojku navlhčenou utěrkou 
• Denně kontrolujte kontaktní oblast, zda nevykazuje vyrážky nebo bolest.
• Pokud se objeví vyrážka nebo bolest, přestaňte používat tento produkt, dokud se kůže

nezahojí.
• Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterinárního lékaře. Další

informace o proleženinách a tlakových poraněních najdete na naší webové stránce.
•PetSafe® sprejový obojek se smí používat pouze u zdravých psů. Doporučujeme, abyste se psem 
před použitím obojku navštívili veterináře, zvláště pokud není v dobrém zdravotním stavu.
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Obsah balení

Jak funguje obojek
PetSafe® sprejový obojek proti štěkání účinně odstraňuje nepříjemné štěkání při nošení. Zvuk a 
vibrace štěkotu vašeho psa spustí senzorovou sondu, která vystříkne sprej.

Obojek funguje dobře s neparfémovaným nebo citronelový sprejem. Citronela je jedinečná vůně, 
se kterou se většina psů běžně nesetká. Obě možnosti jsou bezpečné a odpoutají pozornost vašeho 
psa a tím zabrání nechtěnému štěkotu.

Jako dodatečná bezpečnostní funkce se obojek automaticky vypne na 3 minuty, pokud váš pes 
zaštěká 15krát nebo více v průběhu 50 sekund.
 Nabíjění sprejového obojka
Nadměrné nabíjění může skrátiť životnost baterie. Nabíjejte 
obojek, jen když jsou baterie vybité. 

1. Připojte obojek a zcela jej nabijte (1A). Může to trvat až
6 hodin.

2. Po úplném nabití zelená LED dioda na obojku zhasne.
Po nabití nasaďte gumový kryt.

Jak zapnout obojek
Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí, dokud obojek 
nevydá nízký až vysoký tón, a potom ho uvolněte (1B). Během 
stisknutí tlačítka se rozsvítí zelená LED dioda.

Jak vypnout obojek
Podržte tlačítko, dokud obojek nepípne vysokým a nízkým tónem 
a potom uvolněte. Během stisknutí tlačítka se rozsvítí červená 
LED dioda a zhasne, když se obojek vypne.

Životnost baterie
Průměrná výdrž baterie je 40 hodin, v závislosti na četnosti štěkání 
vašeho psa. Avšak kvůli delšímu používání během výcviku vašeho 
psa, zejména první týden, může být tato životnost kratší.
Tip: Pokud obojek nepoužíváte, vypněte ho, abyste šetřili baterii.

Sprejový obojek USB Nabíječka Sprejové náplně

Vyp/Zap
tlačítko

1B

1A
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Upevnění sprejové náplně
1. Ujistěte se, že obojek je vypnutý.
2. Vyměnitelná náplň je umístěna na spodní části obojku.
3. Stiskněte a posuňte tlačítko a otevřou se dvířka náplně (2A).
4. Vyberte náplň a vyměňte ji za novou (nejdříve vložte trysku). 

Před zasunutím do obojku (2B) se ujistěte, že je z kazet 
odstraněn přepravní ochranný kryt.

5. Zavřete dvířka náplně (2C).

Nevystavujte produkt mrazu (0 ° C) 
nebo teplotám vyšším než 45 ° C. 
Nenechávejte produkt na přímém 
slunci. Nikdy nenechávejte produkt 
v autě, kde se může zahřát na vysoké 
teploty (45 ° C).

POZNÁMKA: Citronelu a neparfémované náplně je 
možné zakoupit na www.petsafe.com 

NÁDOBA JE POD TLAKEM.
Náplň může explodovat, pokud se vystaví 
přílišnému tlaku. Nevystavujte zdroji tepla 
ani neskladujte při teplotách nad 45 ° C. 
Nepropichujte. Nepalte. Chraňte před 
slunečním zářením. Skladujte mimo zdroje 
tepla. Skladujte na dobře větraném místě. 
Tento produkt není hračka. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Používejte jej pouze na 
zastavení štěkání.
PRVNÍ POMOC :Při vdechnutí vyhledejte 
lékařskou pomoc, zejména pokud se necítíte 
dobře. Po kontaktu s pokožkou opláchněte 
mýdlem a vodou. Po zasažení očí  
vyplachujte vodou po dobu 15-20 minut.

2A

2B

2C

SK
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Jak nasadit obojek
Důležité: Správné nasazení a umístění sprejového obojku je důležité pro efektivní provoz. 
Senzor obojku musí mít přímý kontakt s kůží vašeho psa na spodní straně krku. 

1. Před upevněním na psa se ujistěte, že je obojek vypnutý. Poté, 
jak pes stojí, (3A) pevně připevněte obojek na krk vašeho
domácího mazlíčka tak, aby senzor obojku byl v kontaktu s
pokožkou vašeho domácího mazlíčka na spodní straně krku.
Ujistěte se, že logo PetSafe® je na pravé straně nahoře (3B).

2. Zkontrolujte těsnost obojku vložením jednoho prstu mezi
konec senzoru obojku a krk vašeho domácího mazlíčka (3C).
Obojek by měl být pohodlný, ale ne omezující.

3. Nechte svého domácího mazlíčka nosit obojek po dobu
několika minut, pak ho znovu zkontrolujte.

Možná budete muset zastřihnout srst v oblasti
kontaktního místa. Nikdy neholte psovi krk; 
může to vést k vyrážkám nebo infekci.
.4. Když jste spokojeni s nasazením obojku, sejměte ho a ořízněte, 

ale nezapomeňte ponechat prostor pro růst nebo hrubší zimní 
srst. Řez zapečeťte a zatavte zapalovačem, aby se netřepil.

5. Pokud obojek není správně navlečený na popruh, sklouzne 
dolů. Posuvná přezka zabraňuje uvolnění obojku z krku 
vašeho domácího mazlíčka a ozubené části musí směřovat 
nahoru (3D).

6.
Obojek by se neměl nosit déle než 12 hodin 
během 24 hodin. Pokud necháte obojek příliš 
dlouho, může způsobit podráždění pokožky.

3A

3B

3C

Ozubení

Posuvná pracka
3D
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Testování obojku
1. (4A, 4B). Zapojte nabíječku do sprejového obojku. 
2. Ujistěte se, že tryska na stříkání směřuje pryč od obličeje. 

Když je nabíječka zapojena, stiskněte a podržte tlačítko 
zapnutí / vypnutí.

3. Pokračujte v držení tlačítka zapnutí / vypnutí při 
odpojování nabíječky od obojku. Zobrazí se žlutá LED 
dioda.

4. Uvolněte tlačítko zapnutí / vypnutí. Po dvousekundovém 
zpoždění bude následovat: obojek vydá tón a potom 
uvolní sprej. Pak zazní normální tón vypnutí a obojek se 
vypne.

5. Test můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka zapnutí / 
vypnutí.

4A

4B

Funkce a světelné/zvukové signály
Funkce LED Světelná reakce Zvukový signál
Obojek se zapíná Svítí zelená LED dioda Nízky až vysoký tón

Obojek se vypíná Svítí červená LED dioda Vysoký až nízky tón

Obojek je zapnutý Zelená LED dioda bliká třikrát každých 5 sekund Žádná reakce
Aktivace spreje Žádná reakce Žádná reakce

Slabá baterie Červená LED dioda bliká třikrát každých 5 sekund Žádná reakce

Nízká úroveň spreje Žlutá LED dioda bliká každých 5 sekund 
a baterie je v pořádku 
Žlutá LED dioda bliká třikrát každých 5 
sekund a baterie je téměř vybitá

Žádná reakce

Testování Objeví se žlutá LED dioda Pípá

Chybí náplň Červené a zelené LED diody střídavě blikají 5 
vteřin, obojek se vypne

4 pípnutí

Obojek je zapnutý / 
náplň je prázdná 
(nesprejuje)

Žlutá LED dioda bliká každých 5 sekund 
a baterie je v pořádku.
Žlutá LED dioda bliká třikrát každých 5 
sekund a baterie je téměř vybitá.

Žádná reakce

Obojek se zapíná
náplň je prázdná 
(nesprejuje)

Žlutá LED dioda dvakrát blikne 2 pípnutí

SK
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 Nastavení správného směru stříkání spreje
Aby PetSafe® obojek fungoval správně, musí být tryska umístěna 
rovněž správně a musí existovat propojení mezi rozprašovací tryskou 
a čenichem psa. Následujte tento postup:
1. Ujistěte se, že logo PetSafe na přední straně obojku je svisle a 

rozprašovací tryska je nakloněna směrem ven a směřuje 
směrem k čenichu (5A).

2. U psů s dlouhou srstí může být nutné ostříhat chloupky 
kolem krku pro usnadnění sprejování. Je důležité, aby sprej 
dosáhl čenich, jen tak bude účinný.

Nehoľte psovi krk, nakoľko môžete spôsobiť podráždenie pokožky. 

Co očekávat od použití obojku
Důležité: Nenechávejte zpočátku svého psa osamotě, když dostane stimulaci z obojku.
Umístěte obojek správně na svého psa a počkejte v jeho blízkosti, dokud zaštěká. Většina psů velmi 
rychle pochopí, že obojek narušuje jejich nutkání štěkat, uvolní se a přestanou štěkat. Protože 
statická stimulace může být na první pohled překvapivá nebo iritující, někteří psi mohou při 
počáteční stimulaci štěkat více.
Ve vzácných případech může pes při stimulaci začít štěkat. Pokud se tak stane, uklidněte svého psa 
klidným hlasem. Když se váš pes uvolní, pochopí, že pokud ztichne, už nebude dostávat žádné další 
statické stimulace. Psi s touto reakcí ji budou mít obvykle pouze při prvním použití obojku.
Měli byste si všimnout snížení štěkání vašeho psa během prvních pár dní užívání, když nosí obojek. 
V této chvíli je důležité pamatovat na to, že proces učení stále není dokončen. Psi budou "testovat" 
tuto novou zkušenost v učení a jejich štěkání se může dokonce zvýšit. K tomu obvykle dochází 
během druhého týdne nošení obojku. Pokud k tomu dojde, zůstaňte důslední a pokračujte v nošení 
obojku. Obojek musíte upevnit na psa v každé situaci, kdy očekáváte, že bude ticho. Pokud váš pes 
přestane nosit obojek, může opět pokračovat ve štěkání a jeho proces učení se vrátí opět na začátek.

Tipy a údržba
• Před hrou se psem odstraňte obojek. Tato aktivita může způsobit, že váš pes bude štěkat, což by 

mohlo vést k tomu, že si bude hru spojovat s uvolňováním spreje.
• Abyste se ujistili, že si váš pes nevytváří spojení mezi vámi a sprejovým obojkem, zabraňte tomu, 

aby vás viděl, jak připravujete obojek na první nebo další použití. Při přípravě obojku, jakož i při 
výměně zásobníku nebo nabíjení baterie,  držte psa mimo dohled.

• Odstraňte všechny ostatní obojky s kovovými částmi nebo štítky. Mohly by vytvářet hluk, který 
může zbytečně aktivovat sprej.

• Abyste zajistili správnou výkonnost, nenechte svého psa nosit obojek s prázdnou náplní.
• Vypněte obojek, když se nepoužívá.
• PetSafe® obojek by se měl používat pouze s domácími mazlíčky, které jsou starší než 6 měsíců.
• Pokud je váš miláček zraněn nebo je jeho mobilita jinak narušena, před použitím se obraťte na 

svého veterinárního lékaře nebo profesionálního trenéra. 
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• Obojek nenechávejte bez dozoru tam, kde by ho váš pes mohl náhodně poškodit kousáním.
• Sprej z obojku se může přilepit na srst pod ním. Srst psa čistěte každý týden houbou a jemným 

mýdlem na ruce. Psovi důkladně opláchněte a osušte krk.
• Pokud se sprej hromadí na obojku, čistěte obojek navlhčenou textilií a důkladně ho osušte.

ČASTÉ DOTAZY
Jak starý musí být pes, aby 
mohl používat sprejový 
obojek proti štěkání? 

• Před použitím obojku by měl mít váš pes minimálně 6 
měsíců. Obojek může být příliš velký pro psy s hmotností do 
3,6 kg.

Bude obojek proti štěkání 
opravdu fungovat?

• Obojek proti štěkání je bezpečný a účinný pro většinu
plemen a velikostí psů, ačkoli pro psy s hmotností do 3,6 kg
může být příliš velký na to, aby ho mohli pohodlně nosit.

Mohu na obojek připnout 
vodítko?

• Ne. Může to vést k přílišnému přiblížení kontaktních bodů
ke krku vašeho psa. Připojte vodítko k samostatnému
nekovovou obojku nebo postroji a ujistěte se, že dodatečný
obojek netlačí na sensor štěkání.

Kolik stříknutí spreje 
obsahuje jedna náplň?

• Jedna náplň obvykle obsahuje 30-40 stříknutí.

Podmínky používání a omezení odpovědnosti
1. Podmínky používání

Používání tohoto produktu podléhá vašemu souhlasu bez změny podmínek a upozornění, které jsou přibaleny k 
tomuto produktu. Použití tohoto produktu vyžaduje souhlas se všemi těmito smluvními podmínkami a 
upozorněními. Pokud si nepřejete akceptovat tyto podmínky a upozornění, vraťte výrobek, nepoužitý, v 
původním stavu a balení a na své vlastní náklady a riziko v příslušném místě péče o zákazníka spolu s dokladem
o koupi a my vám vrátíme plnou částku.

2. Správné používání
Správné použití zahrnuje, bez omezení, přečtení celého návodu k produktu a všechny specifické bezpečnostní 
informace. Specifický temperament nebo velikost / hmotnost vašeho domácího mazlíčka nemusí být pro tento 
produkt vhodné. Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt vhodný pro vašeho domácího mazlíčka, před 
použitím se poraďte se svým veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem. U výrobků používaných s 
domácími mazlíčky, kde se vyžaduje školení, společnost Radio Systems Corporation doporučuje, aby se tyto 
výrobky nepoužívali, pokud je váš miláček agresivní a zároveň nepřebírá žádnou odpovědnost za určení 
vhodnosti v jednotlivých případech.

3. Nezákonné nebo zakázáné používání
Tento produkt je určen pro použití pouze s domácími mazlíčky. Účelem tohoto produktu není poškodit, zranit 
nebo vyprovokovat. Použití tohoto produktu, které není doporučeno, by mohlo mít za následek porušení 
federálních, státních nebo místních zákonů.

4. Omezení zodpovědnosti
Radio Systems Corporation ani přidružených společností v žádném případě nenese odpovědnost za (i) jakékoliv 
přímé, nepřímé, represivní, náhodné, speciální nebo následné škody a / nebo (ii) jakékoliv ztráty nebo škody, 
které by mohly vzniknout v souvislosti s používáním nebo nesprávným používáním tohoto produktu. Kupující 
přebírá veškerá rizika a odpovědnost z používání tohoto produktu v maximálním možném rozsahu povoleném 
zákonem.

5. Úprava podmínek používání
Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo jednou za čas změnit podmínky a upozornění, kterými se tento 
produkt řídí. Pokud vám byly takové změny oznámeny před použitím tohoto produktu, jsou pro vás závazné, 
jako kdyby byly částí tohoto dokumentu.
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Důležitá recyklační informace
Respektujte předpisy týkající se odpadu z elektrických a elektronických zařízení ve vaší zemi. 
Tento produkt se musí recyklovat. Na konci životnosti produktu jej neumísťujte do 
normálního systému komunálního odpadu. Zkontrolujte předpisy ve vaší oblasti nebo jej 
vraťte na místo, kde jste ho koupili, abychom ho mohli umístit do našeho recyklačního 
systému. Pokud tyto možnosti nejsou dostupné, požádejte o další informace středisko péče o 
zákazníky.

Shoda
Úpravy nebo změny tohoto produktu, které nejsou výslovně schváleny společností Radio Systems Corporation, 
mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele k provozování tohoto produktu.

Radio Systems Corporation prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že následující produkt je ve shodě se 
základními požadavky podle směrnice EMC 2014/30 / EU a směrnice RoHS 2011/65 / EU. Neoprávněné 
změny nebo úpravy produktu, které nejsou schváleny společností Radio Systems Corporation, mohou 
porušovat předpisy EU o EMC, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení a ke zrušení 
záruky. Společnost Radio Systems Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními 
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními. Prohlášení o shodě se nachází na: http://www.petsafe.com/
customercare/eu_docs.php.

IC 
Toto zařízení je v souladu s normami RSS bez licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma 
podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, 
včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.

ACMA 
Toto zařízení vyhovuje platným požadavkům EMC specifikovaným ACMA (Australský úřad pro 
komunikaci a média).

Záruka
Tříletá nepřenosná omezená záruka
Výhodou tohoto produktu je omezená záruka výrobce. Veškeré podrobnosti o příslušné záruce pro 
tento produkt a jeho součásti najdete na adrese www.petsafe.com a / nebo jsou k dispozici po 
kontaktování místního střediska péče o zákazníky. 

•  Radio Systems PetSafe Europe Ltd. 
2nd Floor, Elgee Building, Market 
Square Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X 
Irsko

•  Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way 
Knoxville, TN 37932 USA

TENTO PRODUKT OBSAHUJE ZÁRUKU “STOP 
ŠTEKANIU”
Niektoré psy nemusia reagovať na stimuláciu sprejom. Ak obojok PetSafe® nespĺňa vaše predstavy, 
obráťte sa na náš tím starostlivosti o zákazníkov a nájdite spolu produkt, ktorý vám bude vyhovovať. 
Zoznam telefónnych čísel Centra starostlivosti o zákazníkov nájdete na našej webovej stránke 
www.petsafe.com. 
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