
VÝCVIKOVÝ OBOJEK PRO PSA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM 

(S VIBRACÍ A STATICKÝM ELEKTRICKÝM IMPULZEM) 

MODEL AG26 

 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

1. Příprava k použití. 

 Zkontrolujte, zda jsou v dálkovém ovladači baterie, a poté zařízení zapněte. 

 Nalaďte vlny dálkového ovladače a přijímače. Po vložení baterií do přijímače 

ihned stiskněte a podržte tlačítko vibrací na dálkovém ovladači a přibližte jej ke 

gumové klapce přijímače. Pak přijímač dvakrát zavibruje. Tím se zarovná 

dálkový ovladač s přijímačem i celé zařízení funguje správně. 

 Pokud po vložení baterií začne přijímač vibrovat, aniž by stiskl nějaké tlačítko 

vyjměte baterie na více než 10 sekund a poté se vraťte ke krokům od bodu 2 

 Kontrola dálkového ovladače: Stiskněte postupně tlačítka na dálkovém ovladači, 

pokaždé se rozsvítí indikátor světla. Pokud je kontrolka slabá nebo nesvítí, 

prosím vyměňte baterie 

 Kontrola přijímače: Vlivem pohybu (např. po zatřesení) se přijímač zapne 

automaticky přejde do pohotovostního režimu. Odpočinkem po dobu 3 až 5 minut 

se automaticky vypne. 

 Umístěte přijímač na popruh obojku. Ujistěte se, že délka límce dokonale sedí 

krk zvířete. Obojek nesmí být příliš volný nebo příliš těsný kvůli elektrodám pulzy 

na přijímači (elektrody by se neměly přímo dotýkat kůže zvíře). 

 Stiskněte tlačítko vibrací na dálkovém ovladači a zkontrolujte, jak přijímač vibruje. 

Asi po 3 sekundách bude vyslán slabý statický elektrický impuls, který se bude 

postupně zvyšovat až na vyprší po 9 sekundách. 

 Stiskněte tlačítko elektrického impulsu na dálkovém ovladači a dioda jej uvolní 



na spodní straně přijímače. To lze zkontrolovat testovací diodou 

součástí sady. 

 Stiskněte tlačítko pípnutí na dálkovém ovladači a zazní připomenutí pískat 

 Stiskněte tlačítko světla se symbolem žárovky a LED svítilna v dálkovém 

ovladači se rozsvítí. 

2. Jak používat zařízení 

 Pro zapnutí a vypnutí zařízení použijte tlačítko ON / OFF na straně dálkového 

ovladače. 

 Rozepněte přezku a nasaďte psovi obojek. Ujistěte se, že délka límce dokonale 

sedí ke krku zvířete. Obojek nesmí být příliš utažený, aby se elektrody 

nedotýkaly přímo na kůži zvířete 

 Váš mazlíček se bude zpočátku cítit nepohodlně a neměli byste žádné používat 

fungovat, dokud si zvíře nezvykne nosit obojek 

 Když použijeme funkci vibrací, zvíře nejprve ucítí vibrace po dobu 3 sekund. Pak 

bude vyslán slabý statický elektrický impuls, který bude progresivně posílena. 

Tímto způsobem si pes časem začne spojovat vibrace s impulsem elektrický 

 Elektrické impulsy se používají k potlačení nevhodného chování zvířete a měly 

by používat pouze v případě nouze. Po jednom stisknutí impuls vyprší 

automaticky po 3 sekundách. V případě potřeby tlačítko uvolněte a stiskněte 

znovu. 

 Postupný výcvik umožní zvířeti spojit vysílané impulsy a vibrace s 

požadovaným nebo nežádoucím chováním. 

 Než přejdete k používání přímých elektrických impulsů, doporučujeme použít 

samotné vibrační tlačítko. Pes si časem začne vibrace spojovat s elektrickým 

impulsem, díky kterému stačí vibrace sama o sobě k účinnému zastavení 

nevhodného chování zvířete a je možné omezit používání elektrických impulsů 

až k jejich úplnému opuštění. 

 Aby byl trénink efektivní, měly by být odměny použity za správné provedení 

pokynů. 

 Svítilna může být použita k vydávání specifických signálů během tréninku. 

 Tlačítko pípnutí slouží k přivolání zvířete. 

 Když zařízení nepoužíváte, sejměte obojek ze svého psa a umístěte jej s 

přijímačem dovnitř tiché místo bez otřesů pro prodloužení životnosti baterie. 

 Pokud výcvikový obojek delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. 

3. Jak vyměnit baterie 

 Přijímač: Odstraňte poklop na spodní straně přijímače. Vyjměte použité baterie 

(AAA / 1,5V) a vložte nové, přičemž dbejte na jejich +/- polaritu. Znovu 

nainstalujte poklop. 

 Dálkové ovládání: Baterie je umístěna na spodní straně zadní části dálkového 

ovladače. Vytáhněte klapku ve směru šipky. Vyměňte baterii a znovu zavřete 

kryt. 



 Baterie používané v zařízení jsou běžně dostupné. Koupíte je v 

supermarketech a obchodních centrech. Věnujte prosím pozornost správnému 

modelu. 

 Baterie používané v zařízení jsou běžně dostupné. Koupíte je v 

supermarketech a obchodních centrech. Věnujte prosím pozornost správnému 

modelu. 

4. Komentáře 

 Dosah dálkového ovladače je nejlepší, když je mezi dálkovým ovladačem a 

přijímačem přímka a nejsou mezi nimi žádné překážky. Pokud jsou v dosahu 

dálkového ovladače nějaké překážky nebo překážky, mohou ovlivnit dosah 

zařízení 

 Obojek je pro výcvikové účely. Pouze systematický trénink vám umožní učit se 

aby zvíře provedlo příslušné příkazy. Nejlepších výsledků je dosaženo při tréninku 

rozložené v čase. 

 Výcvikový obojek pro psy na dálkové ovládání je v současnosti nejúčinnější 

inovativní zařízení používané pro profesionální trénink. Používá se v souladu s 

zamýšlené použití a návod k použití zajišťují bezpečný a účinný výcvik. 

 Dálkový ovladač a obojek nenavlhčete. 

5. Ladění přijímače a dálkového ovládání 

 Ujistěte se, že je baterie v dálkovém ovladači správně usazena (se sejmutou 

fólií). Zapnout zařízení pomocí tlačítka ON / OFF na straně dálkového ovladače. 

 Vložte první AAA baterii do přijímače. Při vkládání druhé baterie AAA okamžitě 

stiskněte a podržte stisknuté tlačítko vibrací nebo tlačítko elektrického impulsu na 

dálkovém ovladači (pamatujte na to současné vytažení a nasměrování antény 

dálkového ovládání na obojek). Pak přijímač se spáruje s obojkem a na znamení 

naladění dvakrát zavibruje dálkového ovládání s přijímačem a správné fungování 

celého zařízení. 

 Pokud po vložení baterií začne přijímač sám bez stisknutí vibrovat libovolné 

tlačítko, vyjměte baterie, počkejte 10 sekund a vraťte se ke kroku 2. 

 Ujistěte se, že kryt baterie přijímače je bezpečně na svém místě. Zmáčkni 

všechny jeho rohy přesně. 

 Připevněte přijímač k popruhu obojku. 

Jak zkontrolovat činnost pulsů 

Statický elektrický impuls uvolněný přijímačem není viditelný pouhým okem. jsou 2 

způsoby testování pulsů: 

• Pomocí testovací diody, která je součástí sady. Dotkněte se diody obou zakrytých 

gumový kryt elektrody na přijímači a stiskněte značku elektrického impulsu na 

dálkovém ovladači. LED se rozsvítí. Diodu se doporučuje používat pouze pro 

testování její činnosti luštěniny. 

• Pomocí prstů. Položte prst na obě pogumované elektrody na přijímač a stiskněte na 

dálkovém ovladači znak elektrického impulsu. Ucítíte elektrický impuls. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


