
Obojek DOG CONTROL-T06L - 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 a přijímače, pásek pro přijímač, 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 
 
Synchronizace vysílače s přijímačem: 
1. Zapněte vysílač vypínačem na pravé straně 
2. Nainstalujte baterie pro přijímač. LED uvnitř přijímače začne blikat. Stiskněte tlačítko vibrací nebo  
elektrického výboje ihned po vložení baterií do přijímače (obojku). Poté LED dioda přestane blikat a  
stálé svítící LED dioda ukazuje, že vysílač a přijímač je spárován úspěšně.  
3. Pokud LED dioda přestane blikat sama o sobě, bez stisknutí libovolného tlačítka na vysílači, vyjměte  
baterie. Počkejte na 5 - 10 sekund a zkuste znovu krok 2. 
4. Nasaďte kryt na přijímači 
5. Obojek je připraven k výcviku. 
 
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.  

 
 

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. 
Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení  
nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz. 
 

DOVOZCE:  
Czech Partners Group s.r.o., Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha , www.czechpartners.com 

 
 
 
 
 
 
 

 


