
Obojek DOG CONTROL-T09L - Návod k použití 
 
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: 

- Vysílač 
- Přijímač 
- Baterie do vysílače 
- Pásek pro přijímač 
- USB nabíječka 
- USB kabel 
- Elektrody 
- Testovací dioda 

 
Popis tlačítek: 
1 – Anténa 
2 – Přepínání kanálů – při použití pro více přijímačů 
3 – Indikační dioda 
4 – LCD displej 

 
Úroveň 1-99 

 
Režim zvukového signálu 
 
Režim vibrací 
 
Režim elektrického impulsu 

 
5 – Měnič úrovně +/- 
6 – Výběr paměti – uložení do paměti nastavené hodnoty 
7 – Potvrzení paměti – potvrzení nastavených hodnot 
8 – Spouštěcí tlačítko – vyšle signál do přijímače 
9 – Tlačítko režimu – zvolení mezi režimem zvuku, vibrace a el.impulsu 
 
Nabíjení přijímače: 
 

Přijímač nabijete pomocí USB nabíječky, která je součástí balení. Konektor pro nabíjení se zasune do 
otvoru pod gumovou zarážkou. Gumovou krytku po nabíjení opět uzavřete, aby se do přijímače nedostala 
voda! 
 
Při nabíjení se rozsvítí červená kontrolka, jakmile se změní barva na zelenou, přijímač je plně nabitý 
(většinou trvá kolem 6 hodin). 
 
 

Synchronizace vysílače s přijímačem: 
1) Zapněte vysílač tlačítkem (9) MODE po dobu 5 sekund 
2) Pomocí tlačítka (2) vyberte, na jakém kanálu chcete obojek nastavit 
3) Zapněte přijímač obojku pomocí tlačítka na zapnutí 
4) Podržte tlačítko zapnutí na přijímači po dobu 5 sekund a jakmile se ozve zvukový signál, stiskněte okamžitě (do 10 sekund) na ovladači 
tlačítko (8) pro spouštění 
5) Po úspěšném spárování udělá přijímač zvukový signál 
 
Použití: 
Po spárování vysílače s přijímačem a instalaci pásky zašroubujte elektrody na přijímač (vyberte vhodnou velikost na základě délky srsti vašeho 
psa). Nasaďte psovi na krk přijímač a můžete začít s výcvikem. 
Jednotlivé tlačítka a režimy jsou popsané výše. Intenzita zvuku/vibrací/elektrického impulsu je od 1-100.  
 


