
ČESKÝ NÁVOD – ELEKTRONICKÝ OBOJEK AETERTEK AT-918 
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. 
- Tento produkt je vyvinutý pouze pro použití psy. Tento přístroj na psí výcvik není 
určen k ublížení, zranění, nebo provokování. 
- Vždy sledujte reakce psa. 
- Je zakázáno otevřít přijímač v případě rozbití produktu nebo poničit voděodolný 
prvek. V jiném případě dojde k nedodržení záručních pravidel.  
- Abychom mohli garantovat ponorné vlastnosti, voděodolné, gumové nabíjecí 
víko by mělo být těsně přidělané. 
- Používejte pouze vhodnou nabíječku k nabití přijímače. 
- Pokud se na nabíjecím vstupu vyskytuje voda, prosím, osušte místo před 
nabíjením přijímače. 
 
Rychlý start:  
Krok 1: Anténu našroubujte na vysílač a dobře utáhněte 
Krok 2: Nabijte vysílač. Světlo označující nabíjení bude blikat, dokud baterie 
nebude plně nabitá 
Krok 3: Namontujte příslušné, kovové hroty na přijímač, pevně, aby vzniklo 
spojení 
Krok 4: Nabijte přijímač. Červené LED světlo přijímače během nabíjení svítí. 
Jakmile je přijímač nabitý, rozsvítí se světlo modré LED světlo.  Jakmile odpojíte 
nabíječku, rozsvítí se opět stálé, červené světlo, čekající na synchronizaci. Ve 
stejnou chvíli přestane svítit modré světlo 
Pozn.:Doporučujeme nabíjet přijímač i vysílač až po dobu tří hodin při prvních 
třech nabitích 
Krok 5: Spojte přijímač s vysílačem. Jestli jste právě dokončili nabíjení, ihned 
zmáčkněte některé z funkčních tlačítek (šok, pípnutí, vibrace) na vysílači. Pokud 
ne, nejdříve musíte zapnout přijímač, podržením tlačítka ON/OFF, dokud se trvale 
nerozsvítí červené světlo. Až spojení mezi přijímačem a vysílačem bude 
vyrovnané, červené světlo zhasne a modré světlo blikne každých 10sekund. 
Pozn.: Po 3 neaktivních minutách se vysílač přepne do spánkového režimu. Do 
aktivního režimu ho můžete uvést stisknutím jakéhokoli funkčního tlačítka 
(Vibrace, Šok a Pípnutí) 
Krok 6: Zkontrolujte funkci tlačítek. Stiskněte tlačítko na pípnutí a přijímač 
vyprodukuje pípavý zvuk. Podobně stiskněte i vibrační tlačítko, to způsobí vibraci. 
Soupravu na testování šoku přiložte na kovové hroty a stiskněte šokové tlačítko. 
Pokud se žárovka rozsvítí, šoková funkce je v pořádku. 
Krok 7: Přizpůsobte intenzitu šoku palcem, rotací kolečka s ciferníkem. 
Pozn.: Delší (kratší) držení zmáčknutého tlačítka pípnutí, vibrace nebo šoku 
způsobí delší (kratší) dobu trvání pípnutí, vibrace nebo šoku. 
Pozn.: K vlastnímu ověření zmáčkněte tlačítko ON/OFF na přijímači, třikrát by měl 
pípnout, zavibrovat a vyprodukovat šok, dát najevo nefunkční jednotku.  
Krok 8: Zvolte si režim pes. (Pes1, pes2 nebo pes00). Stisknutím spínače pes na 
levé straně vysílače můžete trénovat různé psy odděleně, sladěním přijímače 
jednoho za druhým. Jestli-že je zvolen Pes00, oba psi obdrží nápravné signály. 
Krok 9: Začněte trénovat. Vložte obojek do přijímače a připněte přijímač psovi na 
krk. Nezapomeňte nechat mezeru mezi krkem a obojkem velkou 1cm. Pak je vše 
připraveno k tréninku. 
Pozn.: Automatická funkce proti štěkotu, která prozatím zůstává vypnutá, je také 
dostupná. Stiskněte tlačítko Pes a podržte po dobu 3vteřin. Pak se modře rozsvítí 
signalizační tlačítko, což znamená, že automatická funkce proti štěkotu je 
zapnutá. Postup zopakujte a automatická funkce proti štěkotu se opět vypne. 
Status automatické funkce proti štěkotu můžete upravit (ON nebo OFF souběžně) 
v systému pes00. Obě původní nastavení přijímače budou nejspíš změněny. V 
tomto případě, když půjdete zpět k ostatním dvěma systémům, nezapomeňte 
stisknout jedno z funkčních tlačítek, aby mohla proběhnout aktualizace 
automatické funkce proti štěkotu v současném systému pes; Po aktualizování 
statusu proti štěkotu Vás signálové tlačítko informuje o tom, jaký je přesný status 
funkce proti štěkotu. Prosím, vypněte automatickou funkci proti štěkotu, když 
není nutná. 
 
Tréninkové tipy 
Tento produkt je určen k podpoře tréninku ohledně chování a není vytvořen k 
použití bez nutného zasažení. Vždy chvalte svého psa za dobré chování. Slovní 
příkazy s pozitivním přístupem přispějí k úspěchu Vašeho tréninku a 
nejrychlejšího a nejvíce žádoucího výsledku. 
 
Doporučený věk pro trénink je minimálně 6měsíců, za předpokladu, že pes udrží 
pozornost a je tedy schopen učit se základním příkazům. Přístroj by neměl být 
používán na agresivní nebo starší zvířata s chatrným zdravím, nebo zvířata jakkoli 
neschopná snést tyto impulsy. 
 

Nejdříve užívejte slovních příkazů, ty doplňte opravnými impulsy, pouze když je 
potřeba. Buďte stálí ve svých slovních příkazech, vždy používejte stejná slova. Se 
svým zvířetem pracujte na jednom typu chování najednou, abyste se vyhnuli jeho 
zmatení a frustraci. Používejte impulsy co nejméně, pouze k posílení slovních 
příkazů. Neopravujte svého psa příliš často. 
 
Například, používejte pípání jako varování, zmáčknutím tlačítka pro pípnutí. Pes si 
bude vědom, že pípnutí předchází opravnému impulsu a brzy se naučí rozeznávat 
pípnutí jako varování, společně s Vašimi slovními příkazy. Při tréninku svého psa 
se nespoléhejte výhradně na tento produkt. Někteří psy na tento produkt 
nereagují. Aetertek nemůže garantovat efektivitu tohoto, nebo jakéhokoli 
přístroje na Vašeho psa. Jestli Váš pes vykazuje známky vrčení, zuřivosti, kousání 
a agrese při použití tohoto obojku, ihned jej přestaňte používat a obraťte se o 
radu na specialistu. 
 
Řešení problémů:  
Přijímač pípá/vibruje/dává šoky sám od sebe neustále nebo občas  
1: Ujistěte se, že prvek proti štěkání je vypnutý. Pro 219, nastavení je zapnuté, 
zatímco 218/918/919 je vypnuté. Po tom, co jsou automatické prvky vypnuty, pro 
218 a 918, LED světlo zhasne. Pro 219, ikona (Mikrofon) zmizí. Pro 919, ikona 
(reproduktor) bude propadlá. 
2: ujistěte se, že přijímač má dostatek energie. Protože přijímač ohlásí alarmem, 
když mu energie dochází. 
3: Ujistěte se, že jste nedopatřením nezavadili o některé z tlačítek  
4: Zkuste synchronizaci přijímače a vysílače znovu 
Jak vypnout/zapnout prvek proti štěkání? 
Pro 218 zmáčkněte a držte tlačítko s obrázkem blesku, pak rychle zmáčkněte 
tlačítko pro pípnutí a prvek proti štěkání bude vypnutý/zapnutý  
 Pro 219 zmáčkněte a držte tlačítko s obrázkem mikrofonu tři sekundy a prvek 
proti štěkání bude vypnutý/zapnutý 
Pro 918 zmáčkněte a držte tlačítko pro výběr psů po straně vysílače a prvek proti 
štěkání bude vypnutý/zapnutý 
Pro 919 rychle zmáčkněte tlačítko s obrázkem blesku na zadní straně vysílače a 
prvek proti štěkání bude vypnutý/zapnutý 
Vysílač/přijímač se rychle vybíjí. 
1: Ujistěte se, že nabíječka a vysílač/přijímač jsou pevně spojeni  
2: Nechte přijímač/vysílač nabíjet po dobu tří hodin nebo více  
Přijímač nefunguje 
Nahraďte 9V, suché baterie novými nebo vysílač znovu nabijte 
Vysílač nepasuje na přijímač 
1: Ujistěte se, že míra intenzity není na nule 
2: Zkontrolujte, zda anténa je namontovaná správně nebo ne 
3: Ujistěte se, že přijímač je zapnutý, připravený na synchronizaci 
Přijímač nereaguje na vysílač 
1: Ujistěte se, že míra intenzity není na nule 
2: Ujistěte se, že přijímač synchronizuje s vysílačem a vysílač je ve správném pes 
režimu. Pes režim nikdy neměňte po tom, co už jeden režim byl synchronizován!  
3: Ujistěte se, že přijímač i vysílač mají dostatek energie 
Trénink systém nemá žádný efekt na mého psa 
 1: Ujistěte se, že přijímač pracuje a hroty s šoky se těsně dotýkají pokožky psa  
2: Pokuste se zvýšit intensitu šoku 
Vysílač nedokáže ovládat 1-2 nebo 1-3 přijímače 
1:Ujistěte se, že jste každý přijímač synchronizovali zvlášť 
2: Pouze v pravém systému pes můžete spravovat odpovídající přijímač nebo psa  
3: Pokaždé, když je přijímač nebo vysílač bez baterie nabíjen, musí být 
synchronizován znova 
Tréninkový systém je možný provádět pouze v malém rozmezí  
1: Zkontrolujte, zda anténa je namontovaná správně nebo ne 
2: Ujistěte se, že ve vašem okolí nejsou žádné silné rušivé signály  
3: Ovladač vzdálenosti může být ovlivněn prostředím, překážkami i špatným 
počasím 
4: Podle AT-919 – ujistěte se, že obojek byl prostrčen anténou v zadní části 
přijímače  
K čemu slouží gumová čepička vedle nabíjejícího otvoru?  
Efektivně zabraňuje prachu a vodě, aby se dostali do nabíjejícího otvoru. Je 
potřeba tuto čepičku umístit do nabíjejícího otvoru po skončení nabíjení  
Po vytažení nabíječky, červené LED světlo na přijímači zůstalo stálé a čeká na 
synchronizaci, avšak nemůže být sladěn s vysílačem 
Prosím, vypněte přijímač a pokuste se jej synchronizovat znova  
Zdá se, že můj přijímač pracuje sám, bez působení vysílače  
Zkontrolujte, zda je funkce proti štěkání zapnutá. Pokud ano, můžete ji vypnout. 
Automatický systém proti štěkání nefunguje správně 
Ujistěte se, že prvek proti štěkání byl zapnut, pak můžete funkci otestovat 
přejetím šokových hrotů po ploše stolu, kompetentní přijímač začne pípat a 
vibrovat 
 
 

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. 
Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení  

nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz. 
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