
 

Szybki start 

Przeczytaj instrukcję obsługi przed 
rozpoczęciem użytkowania 

PatPet 690 



 Elementy 

 

 

 

Pilot 

A. Blokada 

B. Stan baterii 

C. Zwiększanie impulsu 

D. Zmniejszanie impulsu 

E. Ekran wyboru psa 

F. Ekran poziomu impulsu 

G. Przycisk dźwięku 

H. Przycisk wibracji 

I. Przycisk impulsu 

J. Port ładowania 

K. Zmiana wyboru psa 

1: Kontrola psa nr 1 

2: Kontrola psa nr 2 

B: Odblokowanie 

Odbiornik 

A. Styki 

B .Port ładowania (z pokrywą) 

C. Przycisk włącz/wyłącz 

D. Dioda LED 

E. Sprężyna 



 

1. Naładuj pilot i odbiornik 

2. Przygotuj pilot i następnie włącz go. 

3. Przygotuj odbiornik i następnie włącz go. 

4. Sprawdź poprawne działanie obroży przed założeniem jej na psa. 

5. Jak używać lampki testowej. 

6. Parowanie produktu w przypadku rozłączenia się pilota i obroży lub w 

przypadku dodania kolejnej obroży dla drugiego psa. 

Wskazówki: 

1. Nadmierne ładowanie skraca żywotność baterii. Należy je ładować tylko 

wtedy, gdy baterie są w stanie rozładowane. 

2. Jeśli nie używasz obroży, wyłącz ją, aby wydłużyć żywotność baterii. 

Konfiguracja produktu 
Zanim będzie można korzystać z obroży do tresury psów, 

należy skonfigurować produkt w sposób opisany w 

poniższych krokach: 

Ładowanie odbiornika i pilota 

1. Podłącz pilot i odbiornik i naładuje je. 

Pierwsze ładowanie trwa do 4 godzin. 

Kolejne ładowania trwają 2-3 godziny. 

2. Po pełnym naładowaniu czerwona dioda LED na obroży odbiornika zaświeci 

się na zielono. Wskaźnik baterii na pilocie przestanie się cyklicznie 

wyświetlać i pojawi się w pełnym kolorze. 

3. Proszę założyć gumową osłonę, gdy obroża jest naładowana. 



 
Info: 

Proszę użyć Wyjście:DC 5V 500-800mA 

do ładowania produktu. 

Nie używaj ładowarki, która nie jest zgodna ze 

specyfikacją, aby naładować produkt. 

Przygotuj pilot 

Włączanie i wyłączanie pilota 

1. Przesuń przełącznik zmiany kanałów z "1" lub "2", włącz pilota.( Jeśli 

masz tylko jeden odbiornik, przesuń na "1" 

2. LCD zostanie podświetlony i pokaże informacje o aktualnym kanale, 

3. stanie baterii i poziomie naładowania. Jeśli nie, należy naładować pilota 

 Ustaw przełącznik w pozycji .    a aby wyłączyć pilot 

Przygotuj odbiornik 

Użyj elementu pokazanego na rysunku aby dokręcić styki. 

  

Można również zdecydować się na zastosowanie sprężyny kontaktowej, 

które sprawiają, że kontakt jest bardziej efektywny i wygodny. 

 

 

 



 

Włączanie odbiornika 

• Wciśnij przycisk On/Off i zapali się zielona dioda LED. 

• W normalnym trybie, zielona dioda LED będzie migać co 4 sekundy, 

wskazując, że obroża odbiornika jest włączona i gotowa do odbioru sygnału z 

pilota. 

Wyłączanie odbiornika 

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ, aż zgaśnie czerwona dioda 

LED (trwa to około 3 sekund). 

• Zwolnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ. 

INFO: 

Aby przedłużyć żywotność baterii, należy wyłączyć obrożę, gdy nie jest 

używana. 

Testowanie działania 

Zalecamy, abyś doświadczył na sobie jak odczuwasz impuls, zawsze zaczynaj 

od najniższego poziomu, a następnie zwiększaj poziom aż do osiągnięcia 

swojego osobistego poziomu komfortu. 

1. Połóż palce na obu stykach 

2. Trzymaj pilota w odległości około 60cm od obroży treningowej. Naciśnij 

przycisk wibracji w sposób ciągły przez 1 do 2 sekund. Powinieneś poczuć 

ciągłe wibracje. 

3. Naciśnij aby obniżyć poziom. Zaczynając od poziomu 1 wciśnij przycisk 

impulsu. 

4. Zwiększaj poziom, aż uczucie zacznie być nieprzyjemne. 

INFO: Impuls ciągły trwa maksymalnie 10 sekund. Aby wysłać impuls ponownie, 

naciśnij przycisk 



 
Wysyła dźwięk (na jednym poziomie). 

Wysyła wibracja (na jednym poziomie) 

Wysyła impuls (dostępny na 16 poziomach). 

1: Kontrola psa z obrożą nr 1 

2: Kontrola psa z obrożą nr 2 

         Przycisk blokady (wyłączanie) 

Naciśnij aby zwiększyć poziom impulsu. 

Naciśnij aby zmniejszyć poziom impulsu. 

Info: 

• Poziom impulsu może być regulowany w zakresie od 1 do 16 poziomów, 

należy go odpowiednio wyregulować w zależności od wrażliwości i reakcji 

psa. 

• Nie zaleca się zbyt długiego wciskania i trzymania przycisku impulsu i 

wibracji, aby uniknąć nadmiernej reakcji psa. 

Jak zainstalować lampkę testową 

Testowanie impulsu 

1. Włącz odbiornik. 

2. Przytrzymaj lampkę testową w kontakcie z oboma stykami. 

 



 3. Po naciśnięciu przycisku impulsu zaświeci się lampka testowa, która będzie 
jaśniejsza w miarę zwiększania poziomu impulsu. 

Jako przyrząd do wkręcenia styków 

Użyj lampki testowej do dokręcenia lub poluzowania punktów styku podczas 

przygotowywania odbiornika. 

Parowanie pilota z odbiornikiem 

1. Użyj przełącznika na pilocie aby wybrać odpowiedni odbiornik . 

2. Gdy pilot jest włączony, a obroża odbiornika wyłączona, naciśnij i przytrzymaj 

przycisk ON/OFF na obroży odbiornika przez 4-5 sekund. 

3. Czerwona i zielona dioda LED będą migać przez około 10 sekund, wskazując, 

że urządzenie jest gotowe do parowania. 

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dźwięku i przycisk wibracji jednocześnie przez 

2-3 sekundy, zielona dioda na odbiorniku zacznie migać przez 5 razy, 

wskazując na udane parowanie. 

Parowanie drugiego odbiornika z pilotem 

Przełącz przełącznik na pilocie na 2 aby sparować drugą obrożę. 

Następnie powtórz kroki 2-4 z parowania odbiornika nr 1 

Trening psa 
Wybór styków i sprężyny kontaktowej 

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy wybrać odpowiednie styki w 

zależności od długości sierści psa (krótkie do krótkiej sierści, długie do długiej). 

Możesz użyć sprężyny kontaktowej w tym samym czasie. 



  Dopasowanie obroży 

Proszę dopasować obrożę w taki sposób, aby styki przylegały mocno do skóry 

psa. Gdy obroża jest prawidłowo założona, powinieneś móc włożyć palec 

pomiędzy obrożą a szyją psa. 

Za luźno: odbiornik będzie się poruszać na szyi psa, punkty kontaktowe mogą 

ranić psa. 

Za ciasno: może utrudniać oddychanie psa. 

Uwaga: 1. Nie golić szyi zwierzęcia, ponieważ może to 

Może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry. 

2 Obroża nie powinna być noszona dłużej niż 

przez 12 godzin na dobę. 
 

Znajdowanie odpowiedniego poziomu impulsu 
Urządzenie wyposażone jest w przyciski góra/dół do kontroli poziomu impulsu, 

gdzie poziom 1 jest najniższy, a poziom 16 najwyższy. Poziom impulsu należy 

dostosować do Twojego psa zależy od jego temperamentu i progu reakcji na 

impuls. Odpowiedni poziom można znaleźć w momencie, kiedy pies zareaguje na 

impuls łagodną reakcją, taką jak podniesienie uszu, obrócenie głowy. Poziom 

impulsu może być różny w zależności od sytuacji treningowej. Kiedy pies jest 

bardzo rozproszony, będzie wymagał wyższego poziomu impulsu. 

 


