
ČESKÝ NÁVOD – ELEKTRONICKÝ OBOJEK T01 2V1 
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  
- 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 
 
Vlastnosti modelu 2v1 
- Ideální pro přivolání nebo trénování psů 
- 2 úrovně vibrací a písknutí 
- Přijímač používá 2 ks baterie typu AAA 1,5 V 
- Použití vibrací namísto statické stimulace 
- Dosah 150 metrů 
- Vysílač používá 1 ks alkalické baterie 23A 12V  

 
Spárování vysílače s přijímačem 
Dálkový ovladač a přijímač jsou automaticky naladěny na stejnou frekvenci.  
Přijímač po vložení baterie vydá zvukový signál. Poté stiskněte jakékoli tlačítko na 
dálkovém ovladači a přijímač vydá plynulý zvuk, což znamená, že úspěšně přijal 
signál z dálkového ovladače a dálkový ovladač bude normálně fungovat.  
Pokud přijímač nevydá zvuk po instalaci baterií, prosím, vyjměte baterie a zkuste 
po 10 sekundách baterie vložit znovu. 
 
Než začnete 
1. Zkontrolujte, že jsou baterie vloženy do dálkového ovladače i přijímače.  
2. Zkontrolujte dálkový ovladač: Stiskněte postupně tlačítka na dálkovém 
ovladači. Kontrolka se rozsvítí. Pokud kontrolka nesvítí nebo svítí slabě, baterie 
jsou zřejmě vybité. 
3. Zkontrolujte přijímač: Přijímač je vybaven detektorem pohybu. Jakmile se 
přijímačem zatřese, automaticky se zapne do pohotovostního režimu. Pokud je 
přijímač v klidu po dobu 5 minut, automaticky se vypne, aby spořil energii. 
4. Přijímač nasaďte na obojek. Nastavte délku obojku tak, aby správně seděla na 
krku pejska. Správné nasazení je takové, že pod obojek ještě prostrčíte prsty. 
5. Postupně stiskněte na dálkovém ovladači tlačítka vyšší /nižší vibrace. Přijímač 
bude dle zvoleného tlačítka vydávat vyšší /nižší vibraci. 
6. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko zvuku (SOUND) a přijímač vydá zvuk 
„B-B“. Můžete trénovat pejska na to, aby přijímal povely dle rozdílného tempa. 
(Například si můžete určit, že 3 zvuky „B-B“ budou znamenat vyslání povelu „k 
noze“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Stiskněte tlačítko žárovky na dálkovém ovladači, na přijímači krátce zabliká 
dioda. Tato funkce je dobrá, pokud hledáte psa v noci. 
Instrukce pro použití: 
a) Přepněte vypínač na dálkovém ovladači do polohy Zapnuto. Vypnutím se 
ujistíte, že nedojde k nesprávné akci.  
b) Přijímač nasaďte na obojek. Nastavte délku obojku tak, aby správně seděla na 
krku pejska. Správné nasazení je takové, že pod obojek ještě prostrčíte prsty. 
c) Pokud obojek dáváte pejskovi poprvé, pes se může cítit nesvůj. Počkejte nějaký 
čas,než si pejsek na obojek zvykne. Nepoužívejte ovladač dříve než si zvykne nosit 
obojek. Vyšší frekvence vibrace je určena pro potlačení nesprávného vykonávání 
povelu. 
d) Můžete použít slabší vibraci, například abyste udrželi pejska potichu a v delší 
vzdálenosti. Tento povel můžete sdělit i vydáním zvuků „B-B“. 
e) Záblesky světla v noci usnadňují vyhledání vašeho psa. 
f) Pro prodloužení životnosti baterie je nutné přijímač po skončení výcviku vždy 
zase vypnout. 
g) Pokud přijímač delší dobu nepoužíváte, doporučujeme z něho baterii zcela 
vyjmout. 
 
Výměna baterií 
1. Přijímač: 
Odšroubujte 2 šroubky na spodní části krytu. Sejměte kryt. Vložte 2ks baterií typu 
AAA/1,5V. Dbejte na dodržení správné polarity baterií (+/-). Kryt nasaďte a 
našroubujte zpět. 
2. Dálkový ovladač: 
Sejměte kryt přihrádky na baterie (ve směru šipek). Vložte baterii 23AE, 12V. Kryt 
nasaďte zpět. 
 
Poznámky 
• Pokud obojek dáváte pejskovi poprvé, pes se může cítit nesvůj. Počkejte nějaký 
čas,než si pejsek na obojek zvykne. Nepoužívejte ovladač dříve než si zvykne nosit 
obojek. 
• Poté, co napájení svítí, přijímač zůstává v pohotovostním režimu. Pro 
prodloužení životnosti baterie je nutné přijímač po skončení výcviku vždy zase 
vypnout. 
• Ovladač je vybaven technologií přenosu digitální a zvukové frekvence,takže při 
stisknutí ovladače nemusíte přímo mířit na přijímač na obojku. Překážky v terénu 
mohou ovlivnit dosah dálkového ovladače. 
• Tento dálkový ovladač má dosah až 150 metrů. V závislosti na způsobu držení 
ovladače se může dosah měnit. Pro ovládání na delší vzdálenosti držte ovladač ve 
vertikální poloze a nad hlavou. Ovládání nad 300m, 500m a 1000m je možné.  
• Zvukový signál B-B předcházející impulsu je velmi účinný; pes si brzy vytvoří 
spojení mezi svým nesprávným chováním, zvukovou výstrahou a nepříjemným 
pocitem..  Každý povel musí mít stanovené své vlastní a neměnné tempo. 
Důsledným tréninkem získáte žádoucí výsledky.  
• Pokud budete držet tlačítko pro vibrace o vyšší frekvenci déle než 30 sekund, 
může se přijímač přehřát a poškodit. 
• Tento elektronický obojek by zkonstruován tak, aby byl pro pejsky bezpečný a 
nezpůsoboval jim žádná zranění. 
• Voděodolné provedení, není určeno pro použití ve vodě. V případě namočení, 
vysušte před dalším použitím. 


