
ČESKÝ NÁVOD – ELEKTRONICKÝ OBOJEK 032 & 033 
 
Upozornění 
- Použití obojku není vhodné pro citlivé psy, pro psy s epilepsií apod.  
Použití obojku konzultujte s Vaším veterinářem 
- Polohu přijímače na krku psa je potřeba předem vyzkoušet. Obojek utáhněte 
tak, aby se kontakty spolehlivě dotýkaly kůže psa. Příliš pevné, nebo naopak příliš 
volné upevnění obojku (přijímače) může způsobit špatnou funkci přístroje  
- Před použitím el. impulzu je doporučeno nechat psa, aby si zvykl na nošení 
obojku a nevnímal ho. Potom zpravidla postačuje upozornění vibrací, aby pes 
zareagoval. 
- Použití obojku vždy spojte s hlasovým povelem a případně trhnutím vodítka, 
pokud je pes na vodítku. Pes tak snáze pochopí souvislost použití obojku s 
hlasovým povelem. 
- Vždy sledujte reakce psa 
- Dosah je uvedený pro přímou viditelnost mezi dálkovým 
ovladačem a přijímačem. Jakékoliv překážky mezi vysílačem a 
přijímačem, případně nevhodná poloha psa muže snížit dosah bezdrátového 
přenosu. 
 
Obsah balení:  
- Přijímač 
- Vysílač 
- Obojek (pás) 
- Baterie  
- Elektrody 
- Testovací žárovka pro zkoušku elektrického impulsu 
- Nabíječka 
 
Uvedení do provozu – postup pro synchronizaci:  
1. Nabijte přijímač po dobu alespoň 5 hodin při prvních 3 použití. Napájecí 
konektor vložíte do přijímače odklopením gumové víčka. Po dobu nabíjení bliká 
zelené světýlko, po dobití světýlko pouze svítí. 
2. Vložte AAA baterie do vysílače 
3. Zapněte přijímač stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF. LED světýlko na 
přijímači začne červeně blikat 
4. Na vysílači stiskněte tlačítko OK. 
Mezi kroky 3 a 4 máte pouze 4 sekundy na synchronizaci. Pokud se vám 
nepodařilo spárovat, přijímač i vysílač vypněte a opakujte krok 3 a 4.  
 
Úspora baterie 
Obojek LCD má automatické vypínání jak vysílače, tak přijímače, tato funkce šetří 
baterie. Pokud se vysílač nepoužívá 20s, tak se uvede do stavu STAND BY a displej 
přestane zobrazovat. Po cca 2 minutách nečinnosti se vypne zcela. 
 
Přijímač obojku 032 
Přijímač je voděodolný vůči slabému dešti a blátě. Není však vodotěsný a pes 
s ním nemůže plavat! 
 

Přijímač obojku 033 
Přijímač je vodotěsný až do hloubky 5 metrů. 

 

 

1 – Svítilna: rozsvítí svítilnu 

2 – MODE: zvolení režimu mezi zvukem, elektrickým impulsem nebo vibrací 

3 – OK: potvrzení výběru – vyvolání signálu 

4 – LEVEL: nastavení intenzity, od 1-4 (1 nejslabší, 4 nejsilnější) 

5 – Výběr psa: pokud cvičíte více psů najednou, tímto tlačítkem se přepínáte mezi 

jednotlivými kanály 

Cvičení základní poslušnosti 
Pro počáteční trénování vždy dejte psovi povel zároveň s aktivováním tónu, či 
vibrace. Pokud pes neuposlechne, použijte elektrický signál k upoutání jeho 
pozornosti a povel zopakujte. Uposlechne-li, vypněte zvukový/vibrační podnět a 
psa pochvalte a odměňte. 
Povel "sedni" 
1. Dejte psovi na krk další (ne kovový) řemínek nad přijímačový řemínek a 
připevněte cca 3metrové vodítko. Ujistěte se, že nový řemínek nemá vliv na 
tlačítka na přijímačovém. 
2. Použijte zvukovou, či vibrační funkci- jakmile si pes sedne, uvolněte tlačítko a 
odměňte ho. 
Povel "ke mně" 
1. Nechte psa od sebe odejít a dejte mu povel, zároveň s tím stiskněte tlačítko pro 
tón/vibraci. 
2. Použijte vodítko k tomu, abyste k sobě psa jemně navedli, než začne 
postupovat směrem k vám. 
3. Pokud se pes vzpírá a chce jít na druhou stranu, můžete použít elektrický 
podnět, ale vypněte jej, jakmile se pes otočí směrem k vám. 
4. Když k vám pes půjde, velmi ho chvalte. 
5. Použijte vodítko k tomu, aby vás pes nepřešel bez povšimnutí. 
Povel "zůstaň" 
1. Vložte svého psa do jeho pelíšku a dejte mu povel "zůstaň", zároveň použijte 
zvukovou/vibrační funkci. 
2. Pomalu se od psa vzdalujte, když bude chtít vyjít ven, dejte mu elektrický 
podnět. Držte tlačítko, dokud se pes nevrátí do pelechu. 
3. Když vyjde ven, použijte vodítko a naveďte jej zpátky. Až se vrátí, pochvalte jej. 
4. Jestliže pes vydrží sedět několik sekund, uvolněte jej a pochvalte. 
 
 


