
UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

REEDOG MX 1200 NO BARK

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Výrobek není vhodný pro agresivní psy. Nepoužívejte obojek, pokud je váš pes agresivní, nebo má 

sklon k agresivnímu chování.

VAROVÁNÍ Před použitím zařízení si prosím, pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Je důležité, aby byl obojek správně nasazen na krk psa. Příliš uvolněný nebo naopak přehnaně 

utažený obojek může způsobit podráždění kůže.

1. Nedoporučujeme nechávat psovi obojek nasazený několik hodin na stejném místě, protože 

by mohl způsobit podráždění kůže.

2. Jestliže je zapotřebí, aby váš pes nosil obojek dlouhou dobu, měňte pravidelně polohu 

přijímače na krku psa.

3. Nikdy neupevňujte vodítko na výcvikový obojek.

4. Oblast na krku a kontakty pravidelně omývejte hadříkem a jemným mýdlem. Poté oblast 

vysušte.

5. Kontrolujte kůži v místě dotyku kontaktních bodů.



6. Obojek s přijímačem, který je přehnaně utažený, může způsobit otlaky na kůži v místě dotyku

kontaktních bodů. Pokud se tak stane, nepoužívejte výcvikový obojek, dokud všechny stopy

podráždění nezmizí.

7. Pokud podráždění přetrvává i po uplynutí 48 hodin, navštivte veterináře.

Reedog MX-1200 Sport No Bark je bezpečný a účinný profesionální výcvikový obojek vhodný pro psy

všech  plemen  od  5kg  a  starší  6ti  měsíců.  Obojek  disponuje  automatickým  inteligentním

protištěkacím módem (kombinace výcvikového a protištěkacího obojku v jednom). Protištěkací mód

spustíte stisknutím tlačítka ON/OFF na přijímacím obojku.

DŮLEŽITÉ:  Skutečný  dosah  signálu  může  záviset  na  způsobu  držení  dálkového  vysílače.  Držte

dálkový  vysílač  ve vodorovné poloze  od těla  pro  dosažení  optimálního rozsahu.  Terén,  počasí,

vegetace, vozidla, stavby, přenos z jiných rádiových zařízení a další faktory budou mít vliv na dosah

signálu vašeho zařízení.



NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ PRO VÝCVIK VÍCE PSŮ

Pro rozšíření zařízení pro výcvik více psů najednou stačí zakoupit další obojek.

Krok 1 : Vezměte jeden nesynchronizovaný obojek. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF. Po dvou

pípnutích, tlačítko uvolněte. Přijímač je zapnutý. Poznámka: nezapínejte dva nesynchronizované

přijímače zároveň.

Krok 2 : Vezměte vysílač, se kterým chcete synchronizovat přijímač. Stiskněte a podržte tlačítko  
do doby, než se zapne LCD displej. Poté tlačítko uvolněte. Vysílač je zapnutý.

Krok 3 : Stiskněte a podržte tlačítko „1-3“ a tlačítko zároveň.

Pro psa „1“, stiskněte a podržte tlačítko „1“a tlačítko současně. Na LCD displeji se automaticky

spustí počítání čísel „08, 09, 10, 11 …. 99“.

Pro psa „2“, stiskněte a podržte tlačítko „2“a tlačítko současně. Na LCD displeji se automaticky

spustí počítání čísel.

Pro psa „3“, stiskněte a podržte tlačítko „3“a tlačítko současně. Na LCD displeji se automaticky

spustí počítání čísel.

Krok 4 : Přiložte vysílač cca 2,5 – 5 cm k nesynchronizovanému přijímači. Poté, co nesynchronizovaný

přijímač 5x zapípá a zelená LED kontrolka přejde pomalu na jedno bliknutí každých 4 – 5 sekund, 

tlačítko uvolněte. Pokud synchronizovat nelze, opakujte postup.

Krok 5 : Otestujte synchronizovaný přijímač. Vyberte psa a stiskněte tlačítko . Zařízení zapípá.

Zrušení synchronizace

Krok 1 : Stiskněte a podržte tlačítko a současně. Na LCD displeji se automaticky spustí

počítání čísel „01, 02,03, …. 99“.

Krok 2 : Přiložte vysílač cca 2,5 – 5 cm k přijímači. Přijímač 5x zapípá. Zelená LED kontrolka na

přijímači bude rychle blikat. Gratulujeme, zrušení synchronizace proběhlo úspěšně.

NABÍJENÍ

Přijímač a vysílač se nabíjí rychle, během dvou hodin. Zařízení mohou být nabíjeny zároveň.

Pro dobití, otevřete gumovou krytku. Zapojte adaptér do zásuvky ve zdi a nabíjecí kabel do jacku na

zařízení. Zařízení se dá také nabíjet přes USB kabel a jiné 5V napájení jako je mobilní telefon, 

notebook, počítač. Nenabíjejte baterie na místech s vysokou teplotou, například u ohně.



1. Nabíjení přijímače

Červená LED kontrolka svítí, během nabíjení.

Zelená LED kontrolka svítí, když je přístroj plně nabit.

Červená LED kontrolka bliká, pokud je baterie slabá. Baterii je potřeba dobít.

2. Nabíjení vysílače

Na LCD displeji je “CHA” při nabíjení.

Na LCD displeji je “FUL”, když je vysílač plně nabit.

Červená LED kontrolka začne blikat, pokud je baterie slabá.

PROTIŠTĚKACÍ FUNKCE

Zařízení disponuje automatickým inteligentním protištěkacím módem (kombinace výcvikového a

protištěkacího obojku v jednom). Tuto funkci si můžete aktivovat a deaktivovat dle vaší potřeby.

Krok 1 : Vyberte si vhodnou úroveň

1. Pro výběr intenzity stiskněte tlačítko nebo .

2. Stiskněte tlačítko . Přijímací obojek si zapamatuje uloženou úroveň.

3. Pokud chcete změnit úroveň, prosím, opakujte bod 1 a 2.

Krok 2 : Aktivace protištěkacího módu

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF na přijímacím obojku po dobu více než 2 sekundy. Jakmile se 

rozsvítí červená LED kontrolka, tlačítko uvolněte. Zelená LED kontrolka bude blikat 2x za 5 sekund.

Protištěkací mód je aktivován, funkce dálkového ovládání je vypnuta. Pokud je aktivován protištěkací

mód, přijímač nelze ovládat vysílačem.

Krok 3 : Deaktivace protištěkacího módu

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF na přijímacím obojku po dobu více než 2 sekundy. Jakmile se 

rozsvítí červená LED kontrolka, tlačítko uvolněte. Zelená LED kontrolka bude blikat 1x za 5 sekund.

Protištěkací mód je deaktivován, funkce dálkového ovládání je zapnuta.

Jak protištěkací funkce funguje?

1) Jakmile obojek detekuje štěkání, vydá jedno zvukové upozornění.

2) Pokud obojek detekuje štěkání po dobu 2 sekund, automaticky vydá impulz. Interval mezi

impulzy je 2 sekundy.

3) Pokud obojek nedetekuje štěkání po dobu 5 sekund, vrátí se do původního stavu. Jakmile

dojde k detekci štěkání, obojek opět nejprve vydá zvukové upozornění.



4) Po vydání osmi nepřetržitých impulzů se obojek automaticky zastaví. O 2 minuty později 

se obojek vrátí do původního stavu.

VYSOCE SVÍTÍCÍ LED SVĚTLO

Stiskněte a podržte tlačítko „1“ na vysílači po dobu 3 sekund. Přijímací obojek psa „1“ blikne 5x a 

poté 1x za 3 sekundy. Pro vypnutí blikajícího světla stiskněte a podržte tlačítko „1“ po dobu 3 sekund

znovu. Příslušný přijímací obojek blikne 2x a světlo se vypne.

ZABLOKOVÁNÍ PŘIJÍMAČE

Zapněte přijímač podržením zapínacího tlačítka – přijímač bliká zeleně a reaguje na vysílačku. Znovu  

krátce podržte zapínací tlačítko, rozsvítí se červená kontrolka – uvolněte zapínací tlačítko (přijímač nesmí 

zapípat). Rozbliká se zelená kontrolka – přijímač se je zablokovaný, nereaguje na vysílačku.

   
ODBLOKOVÁNÍ PŘIJÍMAČE

  
Zapněte přijímač podržením zapínacího tlačítka – přijímač bliká zeleně a nereaguje na vysílačku. Znovu   
krátce podržte zapínací tlačítko, rozsvítí se červená kontrolka – uvolněte zapínací tlačítko ( přijímač nesmí 
zapípat) rozbliká se zelená kontrolka – přijímač je odblokovaný, nereaguje na vysílačku.

ZÁRUKA

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná 

dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u

dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/reedog-mx-1200-sport-no-bark

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8,

Praha Infolinka: 216 216

106

Email: info@elektro-obojky.cz

https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/reedog-mx-1200-sport-no-bark
mailto:info@elektro-obojky.cz
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