
 

 

 

 

 

PATPET T150 

Instrukcja obsługi  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

Funkcje: 

• Obroża treningowa z zasięgiem do 500m 

• Na ładowarkę – za pomocą dołączonego kabla USB 

• Jako korekty dźwięk, wibracja, impuls 

• Podświetlany ekran LCD 

• Długa praca na jedny naładowaniu, ładowanie QuickCharge 

 

Zawartość opakowania: 

• Obroża Patpet T150 

• Pasek obroży 

• Kabel USB 

• Instrukcja obsługi 

• Lampka testowa 

• Elektrody 
 
 

 

Wskazówki: 

• Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie i skontroluj funkcje 

• Trening rozpoczynaj zawsze od najniższego poziomu impulsu, zwiększaj go w razie 
braku reakcji 

• Przy użyciem impulsu możesz wysłać korektę w postaci dźwięku lub wibracji. 

• Podczas szkolenia rozpocznij od jednej komendy. Zbyt duża ilość poleceń 

treningowych połączonych z nowym urządzeniem może zdezorientować psa. 

 
 

 

Parowanie obroży: 

• Na pilocie naciśnij dowolny przycisk aby włączyć przycisk. Za pomocą przycisku ½ 

wybierz kanał ( jeśli masz tylko 1 obrożę – CH1). Za pomocą przycisku „+“ i „-“ 

ustawisz poziom. 

• Następnie naciśnij i przytrzymaj na obroży przycisk włączania przez 3 sekundu, 

kontrolka musi migać – oznacza to tryb parowania. 

• Na pilocie naciśnij przycisk wysyłania wibracji, dźwięku lub impulsu (do 10 sekund od 

wejścia w tryb parowania) 

• Po poprawnym sparowaniu produktu usłyszysz sygnał dźwiękowy 

• Jeśli masz drugą obrożę powtórz procedurę na drugim kanale – CH2. 

• Za zakończeniu parowania sprawdź, czy wszystkie funkcje działają poprawnie. Aby 
przetestować impuls przyłóż do elektrod lampę testową. Po naciśnięciu korekty dioda 
na lampce powinna się zapalić. 

 



Bezpieczeństwo: 
 
Aby zapewnić maksymalny efekt obroży i bezpieczeństwo psa, zkontroluj umieszczenie 

obroży, jej odpowiednie zaciśnięcie i prawidłowe umieszczenie elektrod. Należy również 

sprawdzić skórę psa w punktach kontaktu elektrod, czy nie ma objawów wysypki lub 

podrażnienia. W takim przypadku należy zakładać obrożę na krótszy czas lub skonsultować 

się z weterynarzem. 

 

Obroża nie powinna być noszona w sposób ciągły dłużej niż 12 godzin (jest to ogólna 

rekomendacja dla wszystkich obroży, nie tylko elektrycznych). 

 

 
 
 
 

Częste pytania: 

 
Wydaje się, że obroża nie działa prawidłowo: 

 
- upewnij się, że zarówno nadajnik, jak i odbiornik są w pełni naładowane 
- postępuj zgodnie z instrukcją, aby sparować odbiornik z nadajnikiem 
- upewnij się, że poziom funkcji nie jest ustawiony na zerowej wartości 
- upewnij się, że masz ustawiony właściwy kanał (1 lub 2) na nadajniku 
- sparuj obrożę, dostosuj poziom funkcji, a następnie ponownie wypróbuj urządzenie 
 

Odbiornik lub nadajnik nie ładuje się: 

 
- upewnij się, że urządzenia są prawidłowo podłączone do sieci  
- przetestuj, jeśli ładowarka pracuje prawidłowo a sieć działa 

 

Mój pies nie reaguje na korekty: 
 
- przetestuj odbiornik zgodnie z instrukcjami powyżej 
- upewnij się, że elektrody dotykają skóry psa 
- zwiększ intensywność korekty 

 


