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Děkujeme za nákup 
Dálkově řízený výcvikový obojek byl vyvinut pro šťastnější, bezpečnější a 

harmoničtější život psů i jejich majitelů. 

Nepoužívejte pro výcvik agresivních psů. 

Agresivní pes může při použití způsobit vážné zranění sobě, vám i dalším 

osobám. Pokud si nejste jisti, zda je výrobek vhodný pro vašeho psa, konzultujte 

použití obojku s veterinářem nebo certifikovaným trenérem. 

Bezpečnost během výcviku na vodítku. 

Při výcviku psa na vodítku je bezpodmínečně nutné dbát na vaši bezpečnost i na 

bezpečnost vašeho psa. Pes by měl být na silném vodítku optimální délky tak, aby 

vodítko umožnilo psovi běžet za předmětem, ale zároveň zabránilo psovi 

zaběhnout na silnici nebo jiná nebezpečná místa. Ujistěte se, že jste dostatečně 

silní ke zvládnutí psa při výcviku.  
 

 

Řiďte se prosím instrukcemi v tomto manuálu. Je důležité, aby obojek psovi dobře 

padnul. Obojek nasazený příliš natěsno nebo naopak na volno může způsobit 

poškození kůže od zarudnutí až po otlaky. Stav běžně známý jako proleženiny. 

• Pes by neměl nosit oboje více jak 12 hodin denně. 

Pokud je to možné, zkontrolujte a upravte pozici obojku každé 1 až 2 hodiny. 

• Nikdy nepřipevňujte vodítko přímo k obojku. Vytvoříte tak nepřiměřený tlak na 

jeho kontakty. 

• Pokud objevíte na krku psa vyrážku nebo jiné poranění, přestaňte obojek používat 

až do úplného zahojení. 

• Pokud vyrážka nebo poranění nevymizí do 48 hodin, navštivte vašeho 

veterináře. 

• Obojek není hračka. Uchovávejte ho prosím mimo dosah dětí. 

• Obojek používejte pouze tehdy, je-li pes zcela zdráv.  

Riziko poškození kůže. 
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Základní informace 

 

 
 

Přijímač obojku

A . Kontrolka LED 

B . Indikátor nabití baterie 

C . Indikátor kanálu 

D . Výstraha šoku vysoké úrovně 

E . Tlačítko Vypnutí/Zapnutí 

F . Indikátor úrovně vibrace 

G . Tlačítko zvýšení úrovně + 

H . Indikátor úrovně šoku 

I . Tlačítko snížení úrovně - 

J . Tlačítko změny kanálu 

• úroveň vibrací a šoku nastavíte 

stisknutím a podržením tlačítka 

K . Tlačítko tónu 

L . Tlačítko vibrací 

M . Tlačítko šoku 

N . Nabíjecí port 

Ovladač 

O. Kontaktní body 
P. Vodivý silikon 
Q. Nabíjecí port (s krytkou) 

R. Tlačítko Vypnutí/Zapnutí 
S. Kontrolka LED 

L 

M 

N 

B 
C 
D 

E 
K 

R 
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Nastavení výrobku 
Než začnete výcvikový obojek používat, je nutné jej 

nastavit dle následujícího postupu: 

1. Nabíjení ovladače a přijímače obojku. 

2. Připravte ovladač a zapněte ho. 

3. Připravte přijímač obojku, nainstalujte kontaktní body, vodivý silikon, 

složte obojek a zapněte ho. 

4. Před použití se psem, zkontrolujte funkčnost všech ovládacích 

tlačítek. 

5. Jak použít zkoušečku, zkouška funkce šoku nebo utažení 

kontaktních bodů 

6. Spárování ovladače a obojku - spárujte ovladač a obojek při ztrátě 

signálu nebo při připojování druhého obojku. 

Nabíjení ovladače a přijímače obojku 
1. Zapojte a zcela nabijte ovladač a přijímač obojku. Nabíjecí cyklus trvá 2-

3 hodiny. 

2. Pokud je obojek plně nabitý, změní kontrolka LED barvu z červené na 

zelenou. Červená kontrolka LED na ovladači začne blikat a baterie se 

zobrazí na displeji jako plná. 

3. Po nabíjení znovu nasaďte gumovou krytku na přijímač obojku. 

Užitečné tipy: 1. Pokud nabíjíte baterii výrazně déle než udává návod, 

zkracujete její životnost. Baterii nabíjejte pouze tehdy, je-li úroveň nabití nízká. 

2. Životnost baterie ovlivníte i vypínáním nepoužívaného 

obojku. 
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Poznámka: 

1. Pro nabíjení používejte dodávaný adaptér. Použití jiného adaptéru může vést k 

poškození výrobku. 

2. Pokud nelze použít dodávaný adaptér (např. v případě ztráty), použijte adaptér s 

výstupním napětím 5VDC a proudem 800mA nebo kontaktujte dodavatele. 

Příprava ovladače 
Zapnutí/Vypnutí ovladače 

1. Ovladač zapnete stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí. 

2. LCD displej se rozsvítí a zobrazí údaje o kanálu, nabití baterie a nastavených 

úrovních pro funkce vibrací a šoku. Pokud se na displeji ovladače tyto informace 

nezobrazují, je potřeba jej nabít. 

3. Ovladač vypnete stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí. Tlačítko 

uvolněte až po zhasnutí LCD displeje. Displej obvykle zhasne po 2-3 vteřinách 

držení tlačítka. 

Příprava příjmače obojku 
Nainstalujte kontaktní body a vodivý silikon 

1. Délku kontaktních bodů a vodivého silikonu nastavte podle srsti vašeho psa: 

• Pro dlouhosrsté psy použijte 2 kusy delších kontaktních bodů a vodivého silikonu 

• Pro krátkosrsté psy použijte 2 kusy kratších kontaktních bodů a vodivého silikonu 

Poznámka: Pokud nehodláte používat funkci šoku, neinstalujte kovové kontaktní 

body. 

2. Zasuňte kontaktní body do otvorů obojku a otočte jimi ve směru hodinových 

ručiček (1A). 

3. Opatřete kontaktní body vodivým silikonem. 

Silikon je měkčí a šetrnější k pokožce psa (1B). 

 

1. Odpojte nylonový pásek a vyjměte stahovací sponu (2A). 
2. Provlékněte pásek skrze přijímač obojku (2B). 
3. Vraťte sponu na pásek (2C).
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4. Provlékněte pásek skrze postranní sponu (2D). 
5. Provlékněte zbývající pásek postranní sponou a ujistěte se, 

že je obojek pevně zajištěn (2E). 

  
Zapnutí přijímače obojku 

• Stiskněte tlačítko Vypnutí/Zapnutí. Rozsvítí se zelná kontrolka LED. 

• Při běžném provozu bliká zelená LED kontrolka každé 4 vteřiny na znamení, že 

obojek je připraven přijímat signál z ovladače. 

Vypnutí přijímače obojku 

• Stiskněte a držte tlačítko Vypnutí/Zapnutí dokud červená LED kontrolka nezhasne 

(asi po dobu 3 vteřin) 

• Pusťte tlačítko Vypnutí/Zapnutí. 

POZNÁMKA: V zájmu zachování životnosti baterií vypínejte přijímač obojku, pokud 

ho zrovna nepoužíváte. 

Test funkcí 
Doporučujeme vyzkoušet si funkce obojku na vlastní kůži,. Začínejte vždy na nejnižší 

úrovni pro každou funkci, nikdy však nezvyšujte intenzitu nad úroveň osobního 

pohodlí. 

1. Jedním prstem se dotkněte obou kontaktních bodů. 

2. Držte ovladač ve vzdálenosti asi 60 cm od obojku. Mačkejte tlačítko vibrací po dobu 

1 až 2 vteřin. Měli byste cítit nepřerušenou vibraci. 

3. Stiskněte a držte (V), dokud ukazatel úrovně šoku nezačne blikat. Stiskněte tlačítko 

+ nebo - a nastavte požadovanou úroveň šoku. Nastavte první úroveň s stisknete 

tlačítko šoku. 

4. Zvyšujte úroveň až na hranici osobního pohodlí. POZNÁMKA: Držením tlačítka 
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nelze dosáhnout stimulace delší než 10 vteřin. Pro další aktivaci funkce je nutné 

tlačítko uvolnit a znovu stisknout. 

(g) Vibrace: aktivuje v obojku jeden z 8 stupňů vibrací. 

(«g Tón: aktivuje v obojku funkci tónu (pouze jeden stupeň). 

© 
Šok: aktivuje v obojku jeden z 16 stupňů statického šoku. Při úrovni 8 a 

vyšší se zobrazí varovný signál A. 

(V

2) 

Přepnutí kanálu: Krátce zmáčkněte pro změnu kanálu z dog na dog /))>  

Nastavení úrovně vibrací a šoků: Stiskněte a držte, dokud ukazatel 

úrovně vibrace/šoku nezačne blikat. Stiskněte tlačítko + nebo - a 

nastavte požadovanou úroveň. 

® Stisknutím nastavíte úroveň šoku/vibrace. 

(=1 Stisknutím snížíte úroveň šoku/vibrace. 
 
Poznámka: 

• Stisknete a držte  )/£)) dokud ukazatel úrovně vibrace/šoku nezačne blikat a nastavte 

úroveň vibrací/šoku. 

• Úrovně nastavujte vždy adekvátně k reakcím vašeho psa. Úroveň šoku lze nastavit 

od 1 do 16 a úroveň vibrací od 1 do 8. 

• Nedoporučujeme tlačítko vibrací/šoku držet příliš dlouho. Mohlo by dojít k újmě na 

fyzickém nebo psychickém zdraví psa. 

Použití zkoušečky 
Test funkce šoku 

1. Zapněte přijímač obojku. 

2. Přiložte kontakty zkoušečky ke kontaktním bodů nebo vodivému silikonu obojku.



 

3. Stiskněte tlačítko šoku a zkoušečka se rozsvítí. Čím vyšší úroveň šoku je 
nastavena, tím bude světlo jasnější. 

 

Zkoušečka jako šroubovák 

Zkoušečku lze použít k dotažení nebo povolení kontaktních bodů při přípravě 

přijímače obojku. 

 
Spárování ovladače a přijímače obojku 
1. Použijte tlačítko Dog (V^) na ovladači a vyberte Dog . 

2. Když je ovladač zapnutý a přijímač obojku vypnutý, stiskněte tlačítko 

vypnutí/zapnutí na přijímač obojku a držte ho po dobu 4-5 vteřin. 

3. Obojek je připraven ke spárování, pokud červená a zelená LED kontrolka bliká 

po dobu asi 10 vteřin. 

4. Potom najednou stiskněte první tlačítko tónu a druhé tlačítko vibrací a držte po 

dobu 2-3 vteřin. Úspěšné spárování je doprovázeno pěti zelenými bliknutími 

zelené kontrolky na přijímači obojku. 

Spárování druhého přijímače s ovladačem 
1. Použijte tlačítko Dog )w)) na ovladači a vyberte Dog. Řiďte se výše uvedenými 

instrukcemi v bodech 2 až 4. 

Výcvik psa 
Výběr kontaktních bodů a vodivého silikonu 

Nejlepších výsledků tréninku dosáhnete výběrem kontaktních bodů vhodných pro 

srst vašeho psa. 

• Pro dlouhosrsté psy použijte 2 kusy delších kontaktních bodů a vodivého silikonu

 8



 

 

• Pro krátkosrsté psy použijte 2 kusy kratších kontaktních bodů a vodivého silikonu 

Upevnění obojku 
Umístěte obojek tak, aby došlo k pevnému spojení kontaktních bodů a pokožkou 

vašeho psa. Při správném upevnění obojku je možné zasunout prst mezi obojek a krk 

vašeho psa. 

Příliš volně: přijímač obojku se pohybuje kolem krku 

psa a kontaktní body mohou poranit jeho pokožku. 

Příliš těsně: pes může mít problémy s dechem. 

Pozor: 1. Pokud oholíte psovi krk, riskujete 

podráždění pokožky. 

2. Obojek by neměl být nošen déle než 12 

hodin denně. Mohlo by dojít k podráždění pokožky. 

Jak najít nejlepší úroveň šoku pro vašeho psa 
Úroveň šoku lze ovládat tlačítky Zvýšit a Snížit od nejnižší úrovně 1 až po nejvyšší 

úroveň 16. Vhodná úroveň šoku je odvislá od temperamentu vašeho psa a jeho prahu 

bolestivosti. Vždy začněte na nejnižším úrovni a postupně ji zvyšujte. Vhodná úroveň 

je taková, která vyvolá u psa mírnou reakci, jako je například střihnutí ušima, olíznutí 

se, nebo mírné svalové napětí. Při zvažování vhodné úrovně berte v potaz i okolnosti 

výcviku. Pokud je pes okolím hodně rozptylován, je třeba úroveň zvýšit. 

Informace o zařízení 
Specifikace výrobku 

Typ baterie Nabíjecí lithium-polymerová baterie 

Výdrž baterie (běžný provoz) Ovladač: 27 dní Přijímač: 5 dní 

Míra voděodolnsti ovladače Není voděodolný (uchovávejte v suchu) 

Míra voděodolnsti přijímače IEC 60529 IPX7, voděodolný 

Rozsah provozní teploty Od 0 do 40°C(od 32 do 104F) 

Napájení bezdrátového spojení 10mW 

Dozsah bezdrátového spojení 300m(984 stop) 

Přístroj je potřeba nabít v následujících situacích 

1. Červená LED kontrolka se každé 4 vteřiny rozsvítí nebo rychle bliká. 

2. Pokud z třídílného ukazatele nabití na LCD displeji ovladače zbývá pouze jeden 

dílek. 

3. Indikátor na přijímači nebo ovladači se nerozsvítí. 

4. Světlo indikátoru ovladače nebo přijímače při stisknutí tlačítek pouze probliknou. 



 

    Další 

Často kladené otázky 

Je vibrace/šok pro psa 

bezpečný? 

Ačkoliv jsou pro psa nepříjemné, jsou neškodné. 

Každé elektronické zařízení k výcviku psa je 

pouze nástrojem. Klíčový je přístup a výcvik 

majitele. 

Jaký je minimální věk psa, 

vhodný pro použití obojku? 
Váš pes byl mě znát základní povely jako 

„Sedni“ nebo „Zůstaň“. Obojek není vhodný 

pro psy mladší než 6 měsíců. 

Musí můj pes nosit obojek i 

potom, co se naučil cvičené 

příkazy? 

Pravděpodobně ne. Někdy je nutné čas od 

času použít obojek k posílení tréninku. 

Je přijímač obojku vodotěsný? Ano. 

Je dosah bezdrátu zaručený? 

Dosah ovladače je závislý na povětrnostních 

podmínkách, terénu, vegetaci a rušení 

ostatních vysílačů v okolí. Prostudujte si 

kapitolu „Maximalizace dosahu“, kde 

naleznete další užitečné informace.   



 

Maximální doba, po kterou je možné 

vysílat signál ke spuštění vibrace/šoku je 10 vteřin. Po 10 

vteřinách se spustí „time-out“ a další povel k vibraci/šoku lze 

vyslat za 5 vteřin. Po uplynutí této doby lze opět sputit 

vibrace/šok. 

Můj pes po 

stisknutí tlačítka 

nereaguje. 

•Ujistěte se, že je přijímač obojku zapnutý •Pokud je vaše 

vzdálenost od psa menší, než při posledním funkčním použití, 

je pravděpodobně vybitá baterie ovladače nebo obojku. 

• Terén, povětrnostní vlivy, vegetace nebo vysílání jiných 

zařízení v okolí a mnoho jiných faktorů ovlivňuje dosah 

vašeho zařízení. 

• Vyzkoušejte funkčnost obojku. Podrobnosti naleznete v části 

„Použití zkoušečky“ 

•Zvyšte úroveň šoku. Podrobnosti naleznete v části „Jak najít 

nejlepší úroveň šoku pro vašeho psa“ 

•Ujistěte se, že se kontaktní body obojku dotýkají kůže vašeho 

psa. Podrobnosti naleznete v části „Upevnění obojku“. 

Přijímač obojku 

Obojek nelze 

zapnout. 

•Ujistěte se, že je přijímač obojku nabitý 
První nabíjení by mělo trvat alespoň 4 hodiny. Další nabíjení 
trvá 2-3 hodiny. 

Přijímač obojku 

nereaguje na 

ovladač. 

• •Ujistěte se, že je přijímač obojku zapnutý 

• Pokud se indikátory při stlačení tlačítek nerozsvítí, ujistěte 

se, že je baterie nabitá. 

• Pokud výše popsané kroky nepomohou, postupujte podle 

kapitoly „Spárování ovladače a přijímače obojku“ 

 

•  

Jak dlouho lze 

vysílat povel ke 

spuštění 

vibrace/šoku? 



 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ “ EC ” 
Direktiva R&TTE 1999/5/CE 

Výrobce Juxin Industrial Co., Ltd. 4/F, East Building B, 

Fanghua Tech Zone, District 28 Baoan, Shenzhen, 

China 518101 
 Prohlašuje na svou odpovědnost, 

že tento výrobek odpovídá všem dispozicím Rady Evropy, direktivám pod 

č.1999/5/CE ze 7. 4. 1999 

a odpovídá níže uvedeným standardům: 

EN 300 330-2, ETS 300 683 Ed. 97 EN 60335-1 : 1994 / A11 : 1995 / A1 

+ A12 : 1996 / A13 + A14 : 1998 

 
 

 

Sběr a recyklace Vašeho přístroje po skončení jeho 

životnosti 
 
Piktogram ,           který se objevuje na Vašem výrobku, znamená, 
že toto zařízení by nemělo být po skončení své životnosti 
vyhazováno do domovního odpadu. Měli byste jej donést na 
sběrné místo určené pro nakládání s elektronickým odpadem a 
jeho recyklaci nebo přinést zpět Vašemu prodejci. Přijetím tohoto 
postupu uděláte něco pro životní prostředí, přispějete k ochraně 
přírodních zdrojů a k ochraně zdraví lidí. 

 

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
  

Daniel Mišura, Nad tratí 138, 582 21 Pohled  

Tel.: 568 998 897 


