
  
 
 
ČESKÝ NÁVOD – PROTIŠTĚKACÍ OBOJEK DOG-B02  
 
ON/OFF 
- Zapínání a vypínání zařízení 
 
Nahrávání vlastního povelu: 
Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko MODE po dobu 3 sekund. Po pípnutí můžete 
nahrávat Vaše vlastní povely po dobu 6 sekund. Aby byl povel nahrán zřetelně, 
mluvte přímo do mikrofonu (mic). 
 
Mode: 3 funkční nastavení 
1. Ultrazvukové nastavení 
Zapněte zařízení, rozsvítí se zelené světýlko a zařízení je nastaveno na 
ultrastatické zvuky, které jsou slyšitelné pouze psy. 
2. Slyšitelné nastavení 
Stiskněte tlačítko MODE, svítí pouze červené světýlko. Když je zařízení aktivováno 
Vaším psem, zazní Váš nahraný povel. 
3. Ultrazvukové & slyšitelné nastavení 
Zmáčkněte tlačítko MODE dvakrát, svítí červené i zelené světýlko.. Když je 
zařízení aktivováno Vaším psem, ultrastatický tón bude aktivován, a poté uslyší 
pes Vaše nahrané povely 
 
Výměna baterií 
1. Použitím šroubováku otevřete kryt na baterie 
2. Vyjměte použité baterie a nahraďte je čtyřmi novými LR44, 1,5V bateriemi, 
zápornou stranou dovnitř. 
3. Vraťte kryt na baterie na původní místo a přišroubujte jej. 
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