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PRSTIENKOVÝ OVLÁDAČ 

“Finger Kick“ 

N á v o d n a    p o u ž i t i e  
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Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili perfektné príslušenstvo, ktoré Vám pomôže 

s výcvikom a životom Vášho psa. Vďaka tejto „hands-free“ sade sa budete 

môcť venovať svojej činnosti a pritom budeme mať nad svojim psom 

neustálu kontrolu . 

Tento návod na použitie vysvetľuje ako prstienkový ovládač „FINGER 

KICK“ používať spolu s prídavným diaľkovým ovládačom. Prstienkový 

ovládač „FINGER KICK“ používa diaľkový ovládač ako medzistanicu pre 

prenos signálu do prijímacieho obojku.  

Vďaka jedinečnému kódu priradenému diaľkovému ovládaču je vylúčené, 

aby došlo k nežiaducemu vzájomnému prepojeniu medzi podobnými 

zariadeniami rôznych užívateľov alebo s ďalším ovládačom od iného 

užívateľa.  

Prstienkový ovládač “FINGER KICK“ bol úspešne testovaný v 

extrémnych  podmienkach (teploty od -20°C do +60°C a to ako na 

vzduchu, tak vo vode). 

PREHLÁSENIE O ZHODE « CE » 

Direktíva R&TTE 1999/5/CE 

Výrobca 

MARTIN SYSTEM 

prehlasuje, že nižšie uvedený výrobok 

FINGER KICK 

zodpovedá všetkým direktívam Rady Európy pod č. 1999/5/CE zo dňa 7. 4. 
1999  a nižšie uvedených štandardov: 

BEZPEČNOSŤ (čl. 3. 1. a): EN 60950 

(nepríslušné, pretože nie je napájané a pripojené k rozvodnej elektrickej sieti; napájenie batériami)  
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA EMC (čl. 3. 1. b): EN 300.489-3 V1.4.1 

SPEKTRUM (čl. 3. 2): EN 300.220-3 V1.1.1 

Miesto a dátum vzniku tohto dokumentu: Lantin, 1. november 2008 

MARTIN SYSTEM 

Rue Joseph Martin, 35  4450 
LANTIN – BELGIE 

Podpísané menom výrobcu: 
Meno: Charles Martin 

Pozícia: riaditeľ 

● Technické údaje 

Prstienkový ovládač 

“FINGER KICK“ 

Rozmery 27 x 30 x 17 mm 

Hmotnosť 6 g 

Krytie vodotesný 

Napájanie batérie CR 1025, 3V 30mAh 

Frekvencia 2,4 GHz 

Výkon < 1 mW 

● Prehlásanie o zhode 

Všetky elektronické výcvikové prístroje sú navrhnuté a dodané firmou 

MARTIN SYSTEM boli podrobené testom zhody s Európskymi normami. 

Skôr, ako budete tieto prístroje používať mimo EU, kontaktujte prosím 

príslušne zodpovedné orgány.  

● Recyklácia 

Piktogram       , ktorý sa objavuje na Vašom výrobku, znamená, že toto 

zariadenie by nemalo byť po skončení svojej životnosti vyhadzované 

priamo do domového odpadu. Mali by ste ho odniesť na zberné miesto 

určené na spracovanie elektronického odpadu a jeho recykláciu alebo ho 

môžete priniesť späť k Vášmu predajcovi. Prijatím tohto postupu urobíte 

niečo pre životné prostredie, prispejete k ochrane prírodných zdrojov a k 

ochrane zdravia ľudí.   
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Pre zaistenie spoľahlivej synchronizácie nesmie byť prijímací obojok 

vzdialený od diaľkového ovládača viac ako 50 cm. 

Ak chcete synchronizovať prstienkový ovládač „FINGER KICK“ s iným 

diaľkovým ovládačom, musíte predchádzajúci diaľkový ovládač vzdialiť na 

vzdialenosť najmenej 6 metrov. Až potom je možné znova začať postup 

synchronizácie s ďalším ovládačom.  

● Pokyny pre používanie 

Na prstienkovom ovládači „FINGER KICK“ stlačte tlačidlo rovnako ako 

by ste to urobili s diaľkovým ovládačom. Na prstienkovom ovládači  nie je 

špeciálne tlačidlo pre jeho zapnutie alebo vypnutie. Akonáhle stlačíte toto 

jediné tlačidlo, prístroj sa automaticky zapne.  

Od posledného stlačenia tlačidla bude systém okamžite reagovať na každé 

stlačenie. Ak bude prístroj ½ hodiny v pohotovostnom režime, bude reakcia 

trvať cca 1 sekundu.  

Po 4 hodinách v pohotovostnom režime budete musieť systém opäť 

aktivovať stlačením tlačidla v dosahu diaľkového ovládača.  

● Riešenie problémov 

Akonáhle stlačíte tlačidlo, uvidíte, že svetelná kontrólka LED blikne. V 

opačnom prípade je batéria vybitá (predpoklad životnosti je 5 až 7 rokov pri 

normálnom používaní). Potom sa prosím obráťte s prístrojom na Vášho 

predajcu.  

Ak sa síce kontrólka po stlačení tlačidla rozsvieti, ale nič sa nestane (obojok  

nereaguje): 

- Vykonajte synchronizáciu prstienkového ovládača “FINGER KICK“ 

s diaľkovým ovládačom. 

- Vykonajte synchronizáciu prijímacieho obojku s diaľkovým 

ovládačom (podľa návodu na použitie výcvikového obojku).  
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● Kompatibilita 

Prstienkový ovládač “FINGER KICK“ je kompatibilný s týmito 

diaľkovými ovládačmi: 

 Rada TINY TRAINER: 

TT1000: dosah 1000 metrov, 9 úrovní stimulácie a 3 režimy, pre 2 psov. 

 Rada PRO TRAINER: 

PT3000: dosah 3000 metrov, 18 úrovní stimulácie a 8 režimov, pre 2 psov. 

BEAGLE MASTER: dosah 4000 metrov, 18 úrovní stimulácie a 6 režimov, 

pre 4 psov. 

Je možné použiť toľko prstienkových ovládačov “FINGER KICK“, koľko 

je na diaľkovom ovládači tlačidiel pre stimuláciu, napr.: 

4 pre prístroje Pro Trainer (PT3000 a Beagle Master)  

2 pre prístroj TT1000 



● Princíp funkcie 

Prstienkový ovládač „FINGER KICK“ využíva diaľkový ovládač ako 

medzistanicu pre spojenie s obojkom psa na veľkú vzdialenosť. Preto je 

dôležité, aby bol prstienkový ovládač „FINGER KICK“ neustále v dosahu 

diaľkového ovládača max. do 5 metrov.  

Odporúčame dávať si diaľkový ovládač do niektorého z Vašich vreciek. 

Pozor, dosah diaľkového ovládača (vzdialenosť medzi diaľkovým 

ovládačom a obojkom) sa môže znížiť, pokiaľ je ovládač umiestnený na 

nevhodnom mieste (v spodnej časti tašky, vo vrecku na kolene a pod.)  

 Poznámka: 

Vaše telo môže pôsobiť ako prekážka pre šírenie rádiových vĺn medzi 

prstienkovým ovládačom „FINGER KICK“ a diaľkovým ovládačom.  
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● Nakódovanie 

Aby bolo možné prstienkový ovládač „FINGER KICK“ používať, je 

nutné, aby ste ho čo najskôr priradili k nejakému tlačidlu na diaľkovom 

ovládači.  

Postup: 

Na diaľkovom ovládači súčasne stlačte vybrané stimulačné tlačidlo a 

programovacie tlačidlo (stredové tlačidlo na PT 3000 a Beagle Master alebo 

spodné tlačidlo na TT 1000).   

Obe tlačidlá držte dovtedy, kým nezačne LCD obrazovka blikať.  

V tejto chvíli stlačte na prstienkovom ovládači tlačidlo a držte ho najmenej 

1 sekundu.  

POZOR, na tento úkon máte 10 sekúnd. Ak sa operácia nepodarí, začnite 

znovu od začiatku.  

Hneď ako LCD obrazovka prestane blikať, je prstienkový ovládač 

„FINGER KICK“ synchronizovaný s vybraným tlačidlom na Vašom 

diaľkovom ovládači.  

 Poznámka: 

Aby bolo možné používať prstienkový ovládač „FINGER KICK“, musí byť 

samozrejme synchronizovaný tiež diaľkový ovládač s prijímacím obojkom.  
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Ovládacie 

tlačidlo 

Svetelná  

kontrólka  

LED 

Pružný  

remienok 

K
“ 

Vzdialenosť medzi 

ovládačom a 

„FINGER KIC    “ 

max. 5 m 

 

Vzdialenosť medzi ovládačom a obojkom 

max. 1000 m (TT1000)  

max. 3000 m (PT3000) 

max. 4000 m (Beagle) 


