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Děkujeme vám za výběr produktu Canicom Spray od společnosti NUM’AXES. 

Před použitím produktu pozorně čtěte instrukce v tomto uživatelském manuálu, 

uchovejte tento manuál pro další použití. 

 

 

 

 Jak získat s tímto obojkem nejlepší výsledky 

Účast majitele psa při prvním používání tohoto produktu je  

naprosto zásadní faktor v získání těch nejlepších výsledků 

Nenechávejte Vašeho psa bez dozoru s nasazeným obojkem, dokud není na obojek zvyklý 

a vy nejste s jeho používáním plně spokojeni. 

Pozorně sledujte vašeho mazlíčka při prvních dnech používání. 

Pokud pes začne štěkat, nechte obojek pracovat bez vašeho zásahu. Jakýkoliv váš zásah by 

mohl naučit psa že díky štěkání se mu dostane vaší pozornosti. Jakmile pes přestane 

štěkat, odměňte ho (ale ne přehnaně) mazlením, nebo pochvalou či odměnou. 

Když poprvé začnete používat produkt Canicom Spray, doplňujte nádobku pro sprej 

častěji. Je velmi důležité, že váš pes nikdy nebude mít nádobku se sprejem prázdnou. Jinak 

se naučí, že může sprej vyprázdnit častým štěkáním. Či si spojí štěkání s odměnou. 

Pamatujte na to, že štěkání může indikovat problém s chováním. Tento produkt vám 

pomůže vyřešit problémy s přehnaným štěkáním. Před použitím obojku nechte vašeho psa 

vyšetřit veterinářem. 

Nenechávejte obojek na psovi více než 8 hodin denně.
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 Obsah balení 

- Obojek osazen nylonovým páskem a baterie s dlouhou výdrží 

- Doplňující sprej (citronela, levandule, bez vůně) 

- Uživatelský manuál 

 

 Jak obojek funguje 

 

 Naplnění nádržky se sprejem 

Před zapnutím obojku budete muset naplnit nádržku se sprejem vašeho produktu. 

Abyste se vyhnuli nečekanému spuštění, když doplňujete sprej do nádržky, obojek by měl 

být vždy vypnutý. 

Váš Canicom Spray obojek může být doplňován pouze se spreji značky NUM’AXES které 

na sobě mají následující označení Ind. D, Ind. E, Ind. F … 

Opatření pro plnění nádržky spreje: 

- Neplňte zařízení, pokud ho váš pes má stále na krku 

- Doplňujte nádržku mimo zdroje tepla, otevřeného ohně a sálajícím materiálům. 

Nekuřte. 

- Udržujte sprejovací ventil směrem od svého těla po celý čas plnění 

- Používejte pouze NUM’AXES náplně ke svému Canicom obojku 

       Při plnění nádržky postupujte následovně: 

- Položte zařízení na rovný a stabilní povrch s plnícím ventilem směřujícím nahoru a 

sprejovacím ventilem dolů a chraňte si tělo a oči 

- Držte sprej vzhůru nohama a poté vložte trysku do doplňovacího ventilu 

- Pevně stlačte nádobku doplňovacího spreje po 3 vteřiny a poté uvolněte 

Pokud sprej uniká při doplňování, nestlačujete dostatečně a nedržíte nádobku ve 

vertikální pozici. 
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- Počkejte několik vteřin a poté zapněte obojek stlačením červeného tlačítka 

Zapnutí/vypnutí k aktivaci spreje. (přejděte na Aktivace obojku) 

- Foukněte do otvoru umístěného blízko sériového čísla dvakrát či třikrát abyste se 

ujistili, zda obojek funguje správně 

- Před dokončením doplňování nádržky na sprej zkontrolujte, zda je obojek vypnutý 

- Otočte sprej vzhůru nohama a vložte trysku do doplňovacího ventilu (doplňujte ve 

vertikální pozici) 

- Pevně stlačte nádobu spreje nejméně na 10 vteřin, poté uvolněte. 

V každé nádržce je celkem kolem 25 sprejů. 

Je velmi důležité doplňovat nádržku ještě předtím, než sprej v obojku dojde. Jinak se váš pes 

naučí, že může sprej vyprázdnit častým štěkáním. Či si spojí štěkání s odměnou. 
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 Aktivace obojku 

Baterie je již zajištěna v obojku při jeho koupi 

- Předtím než obojek zapnete, ujistěte se, že sprejovací ventil je mimo dosah vašeho 

těla a očí protože obojek automaticky spustí sprej, jakmile ho zapnete. 

- Zmáčkněte tlačítko zapnutí/vypnutí tak aby zařízení zůstalo v plastovém obalu (tlačítko 

je umístěno přibližně 1mm vně obojku). Použijte špičatý předmět jako je špička 

propisky. 

- Obojek automaticky vystříkne sprej nebo (zvukový efekt pokud je nádržka prázdná) 

- K tomu, abyste vyzkoušeli správné funkce obojku, foukněte do otvoru, který je 

v blízkosti sériového čísla na obojku. Po fouknutí by se měl uvolnit sprej. 

 

 Deaktivace obojku 

Zmáčkněte červené tlačítko zapnutí/vypnutí za pomoci špičatého předmětu jako je špička 

propisky. 

 Výměna baterie 

Baterie dodávané spolu s obojkem jsou 3,6 Voltové lithiové baterie 

Životnost baterie: 

- Přibližně 3 roky normálního používání 

- Přibližně 4 roky v režimu stand-by 

Upozornění: Baterie mohou být vyměněny pouze výrobcem 

Pro další informace kontaktujte vašeho distributora nebo společnost NUM’AXES 

Upozornění: Za žádných okolností neotevírejte vnitřek obojku Canicom Spray. Můžete 

tím poškodit komponenty obojku. Porušíte tím svoji záruku. 

 Nasazování obojku 

Úprava obojku před jeho použitím je velmi důležitá: 

- Pokud je nylonový pásek příliš volný, obojek se může na krku psa hýbat a nebude 

fungovat správně 

- Pokud je nylonový pásek příliš utažený může mít pes problémy s dýcháním 

To že je pásek utažený správně poznáte tak že mezi něj a krk vašeho psa dokážete 

strčit dva prsty 

                                  Obojek musí být nastaven na krku vašeho psa tak: 

- Že sprejový ventil a mikrofon míří na čumák psa (Obrázek 3) 

- Že doplňovací ventil míří směrem dolů. Nádržka je v kontaktu s krkem (Obrázek3) 
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 Pokud má váš pes hustou a dlouhou srst ujistěte se, že sprej dosáhne na oblast jeho 

čumáku. Pokud je třeba, zastřihněte srst vašeho psa. 

 

  Nenechávejte Canicom Spray obojek na vašem psovi déle než 8 hodin denně 

 

 Důležité informace 

- Obojek by měl být nošen pouze psy staršími 6 měsíců. 

- Před použitím obojku nechte vašeho psa prohlédnout veterinářem aby rozhodl zda je 

váš pes způsobilí k nošení obojku. 

- Obojek je odolný vůči počasí, ale není vodotěsný 

- Nenechávejte obojek vystaven teplotám přesahujícím 40°C 

- K tomu abyste předešli nečekanému spuštění obojku, váš pes by neměl nosit 

známky, kovový obojek nebo žádný jiný obojek společně s obojkem Canicom 

Spray. 

- Pokud používáte obojek více než 15 dní vyprázdněte nádržku tím že 

zmáčknete doplňovací ventil kuličkovým perem. 

- Použití mobilního telefonu v okruhu 1 metr od obojku jej může občasně spustit 

- Za žádných okolností neotevírejte vnitřek obojku Canicom Spray. Můžete tím poškodit 

komponenty obojku. Porušíte tím svoji záruku. 

- Udržujte obojek Canicom Spray mimo dosah dětí. 

- Nádoba na doplnění spreje je podtlaková nádoba. VAROVÁNÍ: 

- Udržujte doplňovací nádobu mimo sluneční svit a nevystavujte ji teplotám nad 50°C 

- Nepropichujte nebo nepalte doplňovací nádobu na sprej 

- Nesprejujte na otevřený oheň nebo na hořlavý materiál 

- Udržujte od zdrojů vznícení – Nekuřte 

- Nepoužívejte ve stísněných prostorách 

- Používejte jen, tak jak je popsáno 
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 Údržba 

- K čištění obojku Canicom Spray používejte měkký kus namočeného hadru s vodou a 

jemným čističem. Nepoužívejte žádný chemické a průmyslové čistidla. 

- Nylonový pásek může být umyt v mýdlové vodě 

- Sprej může způsobit, že chlupy vašeho psa budou slepené. Umývejte oblast krku 

vašeho psa každý týden vodou a mýdlem. 

 Řešení problémů 

Ještě předtím než zavoláte na servis, že je váš obojek rozbitý přečtěte si pozorně ještě 

jednou uživatelský manuál abyste se přesvědčili že problém není způsobem prázdnou 

nádržkou nebo nesprávným použitím. 

Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho distributora Elektro-Obojky na čísle +420 

216 216 106 nebo na emailu info@elektro-obojky.cz. Nebo kontaktujte společnost 

NUM’AXES na emailu export@numaxes.com. 

V závislosti na rozsahu problému budete nuceni předat produkt do servisu a na jeho 

opravu. 

Pro všechny druhy opravy prosím dodejte následující: 

- Kompletní produkt 

- Účet prokazující vaši koupi 

 

 Technické Specifikace 

Napájení 3,6 Voltová baterie 

Životnost baterie Přibližně 3 roky normálního použití 
Přibližně 4 roky v režimu stand-by 

Kapacita nádržky 25 výstřiků 

Nádržka se sprejem 
Citrolnela, levandule bez vůně 

Kvalita kosmetických ingrediencí 
Každá náplň obsahuje přibližně 200 
vstřiků 

Odolnost vůči vodě Počasí odolné 

Detekce štěkání Mikrofon 

Rozměry 60x32x32mm 

Váha (s baterií) 42g 

Provozní teplota Mezi +5°C a +40°C 
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