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Uživatelský manuál
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             Bezpečnostní upozornění 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Varování 

1. Nedovolte dětem, aby si hrály se zařízením  

2. Udržujte zařízení a spreje vždy v dostatečné 

vzdálenosti od zdrojů ohně a tepla (sporák, 

mikrovlnná trouba atd.) 

3. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami 

otevřít / rozebrat. 

4. Při použití postupujte vždy podle návodu. 
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Popis zařízení 

Tlačítko “POWER” 
Zapnutí/vypnutí zařízení, přepínání mezi          
automatickým a manuálním režimem 

    Tlačítko “ADJUST” - nastavení 

           nastavení objemu spreje, párování s dálkovým 
ovladačem nebo zrušení aktuálního párování. 

 LED 1 

    světelná kontrolka 

   LED 2 

   světelná kontrolka 

Rozprašovací tryska 

místo výstřiku spreje 

Plnící otvor 

Otvor pro dolnění spreje 

Nabíjení 

připojte USB kabel pro nabíjení 

Mikrofon 

Snímá štěkot psa 

Tlačítko CH 

     Přepínání mezi obojky A a B 

 
Tlačítko Zvuk 

zvukové upozornění 
 

Tlačítko Sprej 

Korekce sprejem 
             

Kontrolka dálkového ovládání 
Stisknutím tlačítka CH vyberte kanál   

červeného světla (pro přijímač A) nebo 

kanálu zeleného světla (pro přijímač B)
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LED kontrolka 

 
Na zařízení jsou 2 LED indikátory, které indikují různé pracovní stavy. 
Podrobnosti najdete v následující tabulce: 

 
 

Stav LEDl/2 Light Flashing mode 

On/OFF LED 1 Zelená Každé 3 vteřiny 

Zapnuto LED 1 Zelená každých 7 vteřin 

Slabá baterie LED 1 Červená nepřetržitě 

 

 
Nabíjení 

 

 
LED 1 

 

 
Červená 
Zelená 

Červené světlo 

při nabíjení, 

zelená plně nabito 

Párování LED 2 Modrá párování 

 
Spray volume 

 

LED 2 

 

Modrá 
Oranžová 

modrá pro velký 

objem, žlutá pro 

malý objem 

Low spray supply LED 2 Modrá 
Oranžová 

Každé 2 vteřiny 
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Začínáme 
Zapnutí přijímače 

Podržte tlačítko POWER déle než 3 vteřiny 
dokud dioda LED 1 nezačne zeleně blikat a 
uslyšíte tón 

 

Testování ovladače 

Když je obojek zapnutý, vyzkoušejte 
dálkový ovladač: zvuky vysokého / nízkého 
signálu a velkým / středním objemem 
spreje 

 

 

 Aktivace automatického režimu 

Stiskněte 3x rychle tlačítko zapnutí a LED 2 
bliká modře a červeně. Obojek je nyní v 
automatickém režimu. 
Když senzor detekuje štěkání, obojek 
automaticky vystříkne. 

 
 
 
Sprejová korekce 

Když je zařízení v automatickém režimu, 
zmáčkněte tlačítko pro nastavení ADJUST. 
 
 
Když LED 2 bliká modře, je nastavena 
vysoká intenzita, když LED 2 bliká 
oranžově, nastavení nízké intenzity 
 
 
 

Aktivace ovládání vysílačem 

Stiskněte třikrát rychle tlačítko napájení a 
dvakrát uslyšíte zvuk. Obojek je nyní zpět 
na dálkové ovládání.  

 

 
Vypnutí přijímače 
Podržte tlačítko POWERT déle než 3 vteřin, 
dokud diode LED 1 3x nezabliká. Zařízení je 
vypnuté.

l 

•• 
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         Spárování přijímače 

 
Krok 1: Odpárujte přijímač od ovladače: 

Podržte tlačítko zapnutí (POWER) po dobu 
delší než 10 vteřin, dokud neuslyšíte 
pípnutí – přijímač je odpárovaný  

 
Krok 2: Spárování přijímače 

Stiskněte 3x za sebou tlačítko POWER na prvním 

obojku, dokud neuslyšíte pípnutí 

Na vysílači stiskněte tlačítko CH a vyberte kanál pro 

párování (červená/zelená). 

Pokud chcete spárovat kanál zelený s přijímačem 

1, stiskněte „CH“, dokud LED na dálkovém 

ovladači nezelená.  Poté stiskněte a podržte 

tlačítko „Upravit“, dokud LED 2 bliká modře 

Stiskněte všechna tlačítka signálu a spreje na 

dálkovém ovladači pro otestování fuknčnosti. 

Počkejte déle než 30 sekund aby se nastavení 

uložilo. 

 

Krok 3: Spárování druhého obojku: 

Stiskněte na vysílači tlačítko CH a přepněte na 

červený kanál. Zapněte druhý obojek.  

Stiskněte 3x rychle zapínací tlačítko POWER, dokud 

neuslyšíte pípnutí. Poté stiskněte tlačítko ADJUST, 

dokud se kontrolka LED 2 nerozbliká modře.  

Otestujte všechny funkce přijímače. 
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Funkce 

• Dosah 80m 
           Flexibilní a kompaktní dálkový ovladač má dosah ovládání do vzdálenosti 80 metrů 
 

• Žádné náhodné spuštění 
           Obojek je vybaven mikrofonem s nejvyšší citlivostí a nevystříkne náhodně. 

 

• Voděodolný 
           Přijímač má ochranu do deště, takže jej můžete použít I ve špatném počasí  

 

• Možnost volby ovládání 
Přepínání mezi dvěma režimy: dálkovým ovládáním a automatickým režimem 

Dálkový ovladač je velmi vhodný pro venkovní trénink jako výcvikový obojek. 

Automatický režim lze zapnout pro vnitřní použití jako protištěkací obojek 

 

• Použití až pro 2 psy 
           Dálkový ovladač může ovládat 2 obojky a lze jej přepínat mezi psem A a B. 

 
• Zvukové upozornění 

Zvukové upozornění pro zdůraznění Vašeho povelu 

 
• Pohodlné doplňování spreje 

Kapalina ve spreji: sprej je zcela bez CFC a obsahuje přírodní éterický olej. Jedná se 
o akreditovaný ekologický výrobek, bezpečný pro člověka i psa.  
Velká kapacita: obojek má větší kapacitu než jakékoli jiné produkty na trhu. 
Jednorázová náplň vydrží až 44 stříknutí 
 

• Nabíjení 
          Obojek má vestavěnou lithiovou baterii, kterou lze dobít více než 1000krát



7  

Typy pro uživatele 
 

 

 

Pokud přijímač po dobu 5 minut nepřijímá žádný signál dálkového 

ovládání, automaticky přejde do režimu spánku. Chcete-li jej 

restartovat, podržte po dobu 3 sekund buď stříkací tlačítko nebo 

zvukového upozornění na dálkovém ovladači. 
 

Doplnění spreje 

LED 2 bude blikat modře, když jje objem spreje nízký 

Před doplňováním kapaliny vypněte zařízení. Přiložte trysku spreje 

vodorovně k otvoru pro dolnění spreje a zatlačte na dobu 10 vteřin 

 

Nasazení obojku 

Správné nasazení obojku je klíčové pro správné fungování zařízení   

Nasaďte si obojek a ujistěte se, že lze mezi obojek a krk psa vložit 
jeden prst, poté nastavte stříkací trysku do středu (přímo pod nos 
psa). 

Upozornění: Pokud má váš pes dlouhé chlupy, je nutné je před 
použitím ostříhat, aby se zajistilo účinné rozprašování spreje 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8  

Specifications 

Charger: USB charger for mobile phone or Charge Pal 

Lithium battery: DC3.7V 

Working power: DC3.1V-4.2V 

Standby current: 240uA 

Spray current: 10-25mA 

Remote-controller battery: Model 12V 27A 

 
 
 
 
 
 

 
 


