
ČESKÝ NÁVOD – ELEKTRONICKÝ OBOJEK E-613/623 
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. 
 
Popis funkcí: 

 Zvuk v přijímači 

 Elektrický impuls 

 Vibrace 

 Zvuk ve vysílači 
 
Použití obojku: 
1) Lithiové baterie v dálkovém ovládání a v přijímači mohou být znovu nabity. 

Před použitím produktu zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabity. 

Displej dálkového ovládání může zobrazit úroveň nabití baterie. Pokud se 

indikační světlo na přijímači nerozsvítí nebo je tlumené, znamená to, že 

baterie není dostatečně nabitá. V takovém případě byste měli baterie nabít 

příslušným zařízením.  

Stiskněte tlačítko  nalevo na dálkovém ovládání na přibližně dvě vteřiny, 

displej se rozsvítí. Opakujte totéž pro vypnutí. 

2) Dálkové ovládání umí šetřit energii – když s ním delší dobu nepracujete, 

displej se automaticky vypne. Znovu ho můžete zapnout tlačítkem  . 

3) Když je dálkové ovládání zapnuté, krátkým stisknutím tlačítka  můžete 

vybrat cíl (A nebo B nebo A+B). Pokud dálkové ovládání ovládá pouze jeden 

přijímač, nemusíte ho vybírat. 

4) Displej dálkového ovladače zobrazuje funkce a MENU. 

5) Když je displej rozsvícený, delším stisknutím tlačítka  vstoupíte do 

MENU a opětovným stisknutím ho opustíte. 

6) Po vstupu do MENU, stiskněte krátce , abyste vybrali funkci, kterou 

chcete. Když symbol funkce bliká, použijte tlačítka  a  pro snížení nebo 

zvýšení stupně funkce. 

7) Po nastavení všech funkcí podržte tlačítko  , abyste opustili MENU. 

8) Stiskněte tlačítko , dálkové ovládání udělá "bí-bí" zvuk. 

9) Přijímač umí šetřit energii, napájení bude automaticky odpojeno, když 

zařízení dlouho nepřijme žádné příkazy. 

10) Když přijímač zavibruje, indikační světlo zapnutí na přijímači se rozsvítí. Když 

se nerozsvítí nebo je tlumené, znamená to, že baterie není dostatečně 

nabitá. V takovém případě byste měli baterie nabít příslušným zařízením. 

11) Kontrola přijímače: Postupně stiskněte tlačítka ,  a  na dálkovém 

ovládání a přijímač odpoví "bí-bí" zvukem, vibrací nebo šokem. 

12) Při testování šokové funkce přijímače uslyšíte z přijímače zvuk "pa-pa". Při 

testování, zda je žárovka připojená k pólům, se ta rozsvítí. Čím silnější šok, 

tím rychlejší blikání. 

13)  nebo  na obojku slouží k omezení nesprávného chování mazlíčka. Po 

každé úspěšné kontrole byste měli mazlíčkovi ukázat, co se má a nemá 

dělat. Po několika trénincích mazlíček pochopí, co se Vám líbí a co ne. 

14) Upravte délku obojku, aby seděl Vašemu mazlíčkovi. Pod správně utažený 

obojek byste měli být schopni vstrčit prst. 

15) Připravte si nějaké odměny pro psa za dobré chování, trénink tak bude 

účinnější. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provozní instrukce: 
1) Rozepněte sponu obojku a nandejte obojek mazlíčkovi kolem krku. Upravte 

utažení obojku tak, abyste pod něj mohli vstrčit prst. 

2) Většina zvířat se nejdříve s obojkem cítí nepohodlně.  

Nepoužívejte funkci , dokud si nebudete jisti, že si Váš mazlíček na obojek 

zvykl. Funkce  se používá k omezení nesprávného chování mazlíčka. 

Nepoužívejte ji bez rozmyslu nebo pro zábavu. 

3) Svého psa můžete přivolat tiše na dálku pomocí  nebo můžete použít 

zvuk "bí-bí". 

4) Když produkt nepoužíváte, vypněte dálkové ovládání, abyste prodloužili 

životnost baterií. 

Nabíjení: 
1) Lithiové baterie umístěné v dálkovém ovládání a v přijímači mohou být 

znovu nabity. Prosíme, používejte nabíječku nabízenou s produktem. 

2) Displej dálkového ovládání ukazuje nabití baterie. Když baterie není 

dostatečně nabitá, měli byste ji co nejdříve nabít. 

3) Po zapnutí je přijímač v režimu pohotovosti. V režimu pohotovosti 

spotřebovává pouze malé množství energie. Časté používání naopak 

spotřebuje energii rychle, proto byste měli často kontrolovat baterie 

sledováním indikačního světla. Pokud nejsou baterie dostatečně nabité, 

nabijte baterie příslušným zařízením. 

 


