
ČESKÝ NÁVOD – ELEKTRONICKÝ OBOJEK T02L 4V1 
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 
 
Uvedení do provozu – postup pro synchronizaci:  
1. Nainstalujte baterie do dálkového ovladače 
2. Nainstalujte baterie do přijímače, po vložení baterií se 
rozbliká LED dioda v přijímači 
3. Na vysílači stiskněte tlačítko vibrací, 
4. LED dioda na přijímači přestane blikat a bude svítit trvale, 
obě části jsou tímto sladěny. Pokud se nepovedlo přístroje 
spárovat, vyjmete baterie z přijímače a opakujte celý postup. 
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Úsporný režim – automatické vypnutí 
Dálkový ovladač spotřebovává energii z baterie pouze při stisku 
ovládacího tlačítka, přijímač je vybaven režimem šetrícím baterie, 
který uvede přístroj do režimu spánku (STAND-BY). 
Přijímač je aktivován pohybovým čidlem, pokud je obojek v klidu, 
přejde přijímač po cca 2-3 minutách do úsporného režimu, pohybem 
psa se opět aktivuje. Aktivní stav indikuje LED dioda. 
Použití 

Svítilna – tlačítkem  aktivujete vestavenou svítilnu pro 
orientaci ve tmě 
Zvuková signalizace - Přepínačem na pravé straně ovladače 

nastavte intenzitu zvuku, tlačítkem  aktivujete zvukový signál v 
ovladači. 

Vibrace – tlačítkem  aktivujte vibrace na obojku.  

Elektrický impulz – tlačítkem  aktivujte elektrický impulz na 
obojku. 
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