
ČESKÝ NÁVOD – ELEKTRONICKÝ DOBÍJECÍ OBOJEK T07L S LCD 
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) 
- Nabíječka 
- Elektrody 
- Testovací žárovka pro zkoušku elektrického impulsu 
 
Uvedení do provozu – postup pro synchronizaci:  
1. Nabijte vysílač a přijímač po dobu minimálně 6 hodin  
2. Zapněte vysílač tlačítkem MODE a zvolte funkci vibrace. 
3. Vyberte kanál 1 nebo kanál 2. 
4. Na přijímači odklopte gumovou podložku a pomocí pera či jiného ostrého 
předmětu stiskněte tlačítko RESET. 
5. Ozve se zvukový signál a v tu chvíli na vysílači stiskněte tlačítko POVEL (8) – 2x 
6. Dojde ke spárování. Mezi krokem 3) a 4) máte zhruba 10 sekund pro spojení. 
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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. Pro opětovné 
zapnutí zmáčkněte tlačítko MODE – volba funkcí (9) asi na 2 - 5s. Displej se zapne 
a vy můžete dávat povely. Přijímač se také sám automaticky vypíná je-li obojek v 
klidu. Stačí však malý pohyb obojku a vnitřní pohybový spínač automaticky zapne 
přijímač, rozsvítí se zelená kontrolka a pokud je zrovna sepnutý i pohybový 
spínač, tak i červená kontrolka. Toto červené světlo se také rozsvítí při kontrole 
spojení a to když stlačíme tlačítko POVEL a funkce na vysílači je nastavená do 
polohy KONTROLA. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


