
NFC obojok ProDog                                          Veľkosť: S □   M □   L □ 

 

 
Upozornenie 

NFC obojok ProDog neslúži na povinnú identifikáciu a registráciu psov v súlade 
so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. 

 
Informácie o výrobku 

• výrobok je vyrobený v Slovenskej republike 
• záručná doba – 2 roky 

• výrobok obsahuje NFC mikročip, na ktorý je možné uložiť informácie o 
držiteľovi psa, NFC mikročip je umiestnený pod nápisom „nfc“ na obojku (nápis 

je v kontrastnej farbe) 
• každý  výrobok je označený unikátnym výrobným číslom 

 

Materiál výrobku 
Kovové časti  

Kovová pracka - Odliatok zo zinku 
Kovový polkrúžok D, kovové vsuvky - Železný drôt, poniklovaný 

Textilné časti  
Popruh - 100% nylon 

Suchý zips - 100% nylon 
Výšivka, šitie - Polyesterová niť 

Ostatné časti  
Magnetické zapínanie - Magnetická lepiaca páska 

NFC mikročip - Hliník, epoxidová živica 
Výrobné číslo - Lepiaca páska s potlačou 

 

Ošetrenie výrobku 

                         
 
Návod na použitie výrobku 

• výrobok je určený pre psov, neodporúčame použitie výrobku na iné účely  
• výrobok sa nastavuje pomocou suchého zipsu, zapína sa kovovou prackou, 

kovové vsuvky slúžia na zaistenie popruhu proti posunutiu 

• maximálne zaťaženie:  
Veľkosť S - 30 kg 

Veľkosť M - 60 kg 
Veľkosť L - 90 kg 

• zápis údajov držiteľa psa na NFC čip 
- údaje držiteľa psa na NFC čip sa zapisujú pomocou mobilného telefónu 

s podporou technológie NFC a aplikácie na zápis údajov na NFC čipy.  
• čítanie údajov z NFC čipu 

- údaje držiteľa psa z NFC čipu sa čítajú pomocou mobilného telefónu 
s podporou technológie NFC a aplikácie na čítanie údajov z NFC čipov. Po 

načítaní údajov je možné kontaktovať držiteľa psa. 
- stiahnutie NFC aplikácie 



Android 

 

 

iOS 11 

 

 

Windows 10 Mobile 

 

 
 
• vyhľadanie držiteľa pomocou výrobného čísla obojka 

- po zadaní výrobného čísla do vyhľadávača na webstránke www.prodog.sk 
sa zobrazí informácia o tom, či je v databáze k obojku priradený držiteľ psa. 

Následne nás kontaktujte a my vyrozumieme držiteľa psa. 
 


