
REEDOG SPRAY TRAINER 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

 

                           

 

Funkce: 

 Výcvikový obojek + protištěkací mód 

 Ovládání pomocí vysílačky 

 Korekce pomocí zvuku a spreje 

 Pro všechny plemena a velikosti psů 

 Vodotěsné 

 3 stupně citlivosti na štěkot 

 

Obsah balení:  

 Přijímač Reedog  Spray Trainer 

 Gumový nastavitelný obojek 

 Vysílačka 

 USB kabel pro dobití 

 Šňůrka pro nabití 

 2x AAA baterie 

 Návod 



Nastavení obojku: 

 Stiskněte na přijímači tlačítko pro zapnutí na 2 sekundy ( dokud neuslyšíte pípnutí ) 
 Zazní dva rychlé potvrzovací tóny a problikne zelená LED dioda. 

 Na vysílači stiskněte a podržte tlačítko pro 1 psa po dobu 10 sekund , dokud neuslyšíte 

z příjímače pípnutí pro správné spárování obojku. 

 Pokud chcete spárovat vysílačku s příjímačem i po druhého psa postupujte stejně. 

 Pro testování správného spárování obojku stiskněte na vysílači tlačítko pro 1 psa- červené 

světlo na vysílači 1krát problikne obojek byl správně spárovaný. Můžete také stisknout 

tlačítko pro pípnutí.   

 

 



 

Nabíjení obojku: 

 Zvedněte kryt, který chrání vstup na nabíjení baterie. 

 Napojte USB nabíječku do vstupu. 

 Napojte nabíječku na 5V adaptér a vložte do sítě. ( adaptér není součástí balení ) 

 Při nabíjení přijímače bude svítit červená světelná kontrolka.  

 Nabíjejte dokud se nerozsvítí světelná kontrolka zelená, pro upozornění úplného nabití.  

 Dobití obojku trvá přibližně 2 hodiny. 

 Vysílač funguje na 2x AAA baterie, které jsou součástí balení.  

 

 

Plnění a doplňování spreje 

 Dejte psovi obojek dolů z krku 

 Vypněte obojek 

 Držte zásobník svisle dolu, stlačte a naplňte zásobník. Držte tlačítko 15 sekund. 

Poznámka: Pokud sprej vytéká je potřeba ho více přitlačit k obojku.  

 Zapněte obojek 

 

 

Nastavení citlivosti na štěkot 

 Stisknutím tlačítka ON/OFF nastavíte úroveň citlivosti když je obojek zapnutý 

 Modrá LED dioda ukáže zvolenou citlivost - L- nízká, M- střední a H- vysoká.  

 

 

 

 

 

 



 

Bezpečnost: 

Utáhněte obojek na krku Vašeho psa tak, abyste dokázali prostrčit pod obojkem jeden prst. Pro 

zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné 

utažení a správné umístění rozprašovací trysky. Kontrolujte také kůži, zda se zde nevyskytuje vyrážka 

či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se 

svým veterinářem.  

Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny 

obojky i neelektrické) 

 

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace 

elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky 

 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: https://www.elektro-obojky.cz/sprejove-vycvikove-obojky/reedog-spray-trainer 

 

 Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny. 

 

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: 

Reedog, s.r.o. 

Sedmidomky 459/8 

101 00 Praha 10 

Tel: +420 216 216 106 

Email: info@elektro-obojky 

. 

http://www.youtube.com/ElektroObojky
https://www.elektro-obojky.cz/sprejove-vycvikove-obojky/reedog-spray-trainer

