
ELEKTRONICKÝ OHRADNÍK 

PATPET F400 
Uživatelský návod 

 

 

 

 

 

 

 

Popis zařízení 

 

 

 

 

 

 



Základní vlastnosti 

- nastavitelná korekce ve 100 úrovních 
- nabíjecí a voděodolný přijímač 
- krytky elektrod pro psy s citlivou kůží 
- reflexní obojek 
- možnost neomezeného počtu přijímačů k jedné základně 
 

Test zařízení 
Před připevněním na krk psa zařízení vždy řádně otestujte! 
 
- nabije přijímač 
- vytvořte zkušební okruh 2m 
- zapněte přijímač tlačítkem On/Off 
- nastavte zónu (cca 10cm) 
- přiložte zkušební diodu na elektrody 
- postupně se s přijímačem přibližujte k drátu 
- přijímač bude pípat a následně vyšle korekci impulzem – rozsvítí se žárovka na 
zkušební diodě 
 
 
Nastavení zóny 
 
- nainstalujte drát po pozemku a nastavte korekční zónu: 
(Tabulka je pouze orientační, záleží na typu instalace a délce drátu) 
 
 
 

 

 

 

 

 



Princip fungování 

- pokud pes vstoupí do korekční zóny, přijímač začne pípat 
- v případě, že nepostupuje dál a korekční zónu opustí, zařízení přestane pípat 
- při neaktivaci přijímače po dobu delší, než 5 minut, přejde zařízení do Standby 
módu 
- postupuje-li pes dále korekční zónou, je vyslána korekce elektrostatickým 
impulzem, který se postupně zvyšuje 
 
 

Začínáme 
- Zapněte základnu tlačítkem POWER 
- zapojte drát do základny a naistalujte požadovaný obvod (drát musí tvořit 
uzavřený okruh!) 
- Tlačítky + a – nastavte požadovanou korekční zónu 
- Zapněte přijímač tlačítkem On/Off 
- Namontujte na přijímač elektrody 
- Nasaďte zkušební výbojku na přijímač a projděte celý obvod, abyste se ujistili, 
že jsou reakce v pořádku a v požadované vzdálenosti 
- Připevněte zařízení psovi na krk  
 
Nyní je zařízení připraveno k použití a můžete se pustit do výcviku  Viz. Bod 
Výcvik psa 

 
Nabíjení 
- pokud na přijímači bliká červená kontrolka, je třeba zařízení nabít 
- připojte zařízení k nabíječce 
- při plném dobití se rozsvítí kontrolka zeleně 
- nabíjení trvá 1-2 hodiny 
 

 

 

 

 



Výcvik psa  
Tip: Navštivte náš YouTube kanál, kde naleznete konkrétní tipy pro instalaci elektronického 
ohradníku a pro výcvik vašeho psa - www.Youtube.com/ElektroObojky. 
 
 Abyste dosáhli nejlepších výsledků s vaším systémem, dodržujte následující tipy: 

  Vždy se ujistěte, že obojek funguje správně, než jej nasadíte psovi.  

 Zůstaňte pozitivní a hraví během výcviku.  

 Nikdy nepokračujte ve výcviku, pokud pes ztratí zájem. Následující kroky by měli pomoci 
úspěšnému tréninku:  
 
Krok 1 Trénování s vlajkami  
1. Vypněte vysílač, aby pes nedostával žádné impulzy.  
2. Nasaďte obojek na psa.  
3. Nasaďte psovi dlouhé vodítko. Hrajte si se psem v bezpečné oblasti. Nedovolte mu volně vstoupit 
do korekční oblasti s vlajkami.  
4. Běžte se psem před vlajky. Sehněte se a zamávejte s vlajkou. Řekněte „fuj“ i bezpečné zóně.  
 
Krok 2 První korekce  
1. Vypněte vysílač, aby pes nedostával žádné impulzy.  
2. Nasaďte obojek na psa.  
3. Nasaďte psovi dlouhé vodítko. Hrajte si se psem v bezpečné oblasti. Nedovolte mu volně vstoupit 
do korekční oblasti s vlajkami.  
4. Běžte se psem před vlajky. Pokud se pes pokusí vyhnout vlajkám, pochvalte jej.  
5. Opakujte to na více místech ohradníku.  
6. Nepřekračujte 3 impulzy denně a 7 impulzů za týden. Velmi ale záleží na stresové toleranci vašeho 
psa. Většině psů stačí několik málo impulsů v tréninkové fázi a příště již reagují na varovný signál.  
7. Odměňte psa, když se vyhne vlajkám, i když už je v korekčním pásmu.  
8. Hrajte si se psem v bezpečné zóně po skončení tréninku.  
 
Krok 3 S vodítkem  
1. Zapněte vysílač a hrajte si se psem v bezpečné zóně. Po několika minutách hoďte hračku přes 
oblast s vlajkami. 
 2. Pokud pes vběhne do korekční oblasti, počkejte na překvapenou reakci. Následně psa přitáhněte 
zpět. Pochvalte jej a odměňte.  
3. Opakujte trénink se zatřepáním s vlajkou – „fuj“.  
4. Opakujte cvičení na více lokacích ohradníku.  
5. Odměňte psa, když se vyhne vlajkám.  
6. Pokud pes odmítne vejít do oblasti s vlajkami alespoň 20x, přejděte k dalšímu kroku.  
 
Krok 4 Bez vodítka  
1. Následujte instrukce v kroku 3, kromě přitáhnutí vodítka. Ale nechte jej psovi, kdyby jej bylo 
potřeba.  
2. Pokud pes vejde do impulzní oblasti, rychle mu sejměte obojek. Vezměte jej zpět do bezpečné 
oblasti a obojek mu znovu nasaďte. Opakujte trénink s vlajkami - „fuj“.  
3. Opakujte cvičení bez použití vodítka, dokud pes nebude odmítat vstoupit do oblasti s vlajkami.  
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/ElektroObojky


Údržba systému  

Systém ohradníku nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Obojek fungující na baterie je voděodolný, ale 
neměl by být ponořen do žádné tekutiny. To může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. 
Vysílač musí být chráněn proti styku s vodou. Velmi blízký zásah bleskem může způsobit poškození a 
vysílač by proto měl být odpojen od drátu. Testujte systém zhruba jednou za týden, abyste ověřili 
jeho správnou funkčnost. Bezpečnost - Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, 
kontrolujte často umístění obojku, jeho správné utažení a umístění elektrod. Kontrolujte kůži v 
místech elektrod, zda se nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek co nejčastěji 
sundávejte, případně se poraďte se vaším veterinářem. - Obojek by měl být nošen nepřetržitě déle 
než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické, pokud je potřeba, 
aby byl nasazen déle, co nejčastěji kontrolujte kůži pod obojkem). - Omyjte psův krk v místě umístění 
elektrod tak často, jak je potřeba.  
 
DŮLEŽITÉ: Nenahrazujte drát drátem o jiném průřezu!  
 
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/elektronicke-ohradniky/patpet-f400 
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy 
zabezpečuje dovozce: 
 Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8,  
Praha 101 00  
Infolinka: 216 216 106 Email: info@elektro-obojky.cz 
 


