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Adókészülék
Vevőkészülék
Elektródák
Gumisapka
Tesztdióda
Kulcstartó
USB töltőkábel

TERMÉKLEÍRÁS

TERMÉK BEÁLLÍTÁSA
A kiképző nyakörv használata előtt az alábbi lépéseket követve be kell
állítania a terméket:
Töltse fel a távirányítót és a vevőkészüléket.
Készítse elő a távirányítót a bekapcsoláshoz.
Készítse elő a vevőt és kapcsolja be.
Működési teszt, tesztelje a gombok működését, mielőtt a kutyára
helyezi.
5. Párosítsa a távirányítót és a vevőkészülékkel.
1.
2.
3.
4.

AZ ADÓ BEKAPCSOLÁSA
1. Nyomja meg bármelyik gombot az adón.
2. A fehér háttérvilágítású kijelző körülbelül 5 másodpercre kivilágít.
Amennyiben 25 másodpercen belül nem nyomja meg az
adókészülék gombjait, a kijelző háttérvilágítása kialszik, majd
kikapcsol és energiatakarékos üzemmódba kapcsol az
adókészülék.
3. Bármely gomb megnyomásával ismét aktiválódik az adó kijelzője.
A VEVŐ BEKAPCSOLÁSA
1. Csavarja fel az elektródákat a vevőkészülékre. Rövid szőrű kutya
esetében a rövidebb, hosszú szőrű kutyánál a hosszabb
elektródákat csavarja vel.
2. Helyezze a gumisapkákat az elektródákra.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg
kivilágít a zöld LED dióda (körülbelül 1 másodpercig tart).
4. Engedje el a be-/kikapcsoló gombot. Normál üzemmódban a LED
dióda 4 másodpercenként zölden villog, ami azt jelenti, hogy a
vevő be van kapcsolva és készen áll az adótól érkező utasítások
fogadására.

AZ ADÓ (TÁVVEZÉRLŐ) GOMBJAI

Hangjelzés gomb:
Hallható hangot ad ki a nyakörv vevőkészüléke. Nincs stimuláció.
Csak rezgés gomb (narancssárga) / Csak impulzus gomb (fekete):
A nyakörv vevőkészüléke impulzus/rezgés korrekciót ad ki az
elektródákon keresztül.
Kutya kiválasztása 1/2
Az adó bal felső részén található egy billenőkapcsoló, amellyel válthat
az 1. és a 2. kutya között.

AZ ADÓ ÉS VEVŐ PÁROSÍTÁSA
1. Kapcsolja be a vevőt és tartsa lenyomva az ON / OFF gombot,
amíg a zöld és piros LED másodpercenként, felváltva, villogni nem
kezd.
2. Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a hangjelzés és rezgés
gombokat mindaddig, amíg a zöld led 5x gyorsan felvillan, ami azt
jelenti, hogy a párosítás elkészült.
3. Ha további vevőt szeretne hozzáadni egy másik kutyához,
kapcsolja át a kutya csatornát 2. pozícióba és ismételje meg a
folyamatot.
TESZTELÉS

A készülék használata előtt, javasoljuk az egyes funkciók tesztelését.
 A hangjelzés teszteléséhez nyomja meg a hangjelzés gombját. A
vevőkészülék sípoló hangot ad ki.
 A rezgések teszteléséhez nyomja meg a rezgések gombját. A
vevőkészülék vibrál.
 Az impulzusok teszteléséhez helyezze a tesztdiódát az
elektródákra, majd állítsa be az impulzusok erejét az 1-es szintre.
Nyomja meg az impulzus gombot. A diódának világítania kell.

HATÓTÁVOLSÁG NÖVELÉSE

A Patpet 640 kiképző nyakörvvel 1000 méteres hatótávolságon belül
vezérelheti kutyáját. A funkciók hatótávolsága az adó tartásától függően
változó lehet. A maximális hatótávolság eléréséhez tartsa a jeladót a
lehető legtávolabb a testétől. A maximális hatótávolságot az akkumulátor
töltöttségi szintje is jelentően befolyásolja.

BIZTONSÁG
 A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a
nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
 Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével,
azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
 Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy
a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv
szorosságát.
 A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket
okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség
esetén állítsa szorosabbra.

 Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem
keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.
FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében
rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék
elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne
húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya
nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések,
sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne
használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket
nem javasolt napi 10 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat
az összes elektromos nyakörvre).

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel
rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó
honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának
jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem
vállalunk.
A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu

