
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Patpet T600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zawartość opakowania: 

1 X Pilot  

1 X Odbiornik z obrożą 

1 X USB kabel 

2 x Krótkie styki 

2 x Długie styki 

1 X Lampka testowa 

1 x Instrukcja 

1 x Smyczka 

Główne funkcje: 

1. Długa praca na baterii 

2. Regulowany poziom dźwięku  

3. Bezpieczeństwo – impuls wysyłany maksymalnie przez 5 sekund  

4. 3 rodzaje korekty: dźwięk, wibracja, impuls 

5. Obroża wodoodporna z możliwością używania w delikatnym deszczu  

6. Zasięg do 600 metrów w idealnych warunkach i prawidłowej pozycji nadajnika 

7. Po dokupieniu dodatkowego odbiornika możliwość szkolenia 2 psów.  

8. Pilot i odbiornik na ładowarkę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS NADAJNIKA 

 

①.Wyświetlacz LCD: 
Wyświetlacz pokazuje wybór psa, poziom korekty, tryby, stan baterii pilota 

②. Przycisk impulsu elektrostatycznego: 
 Naciśnij przycisk impulsu, obroża wyemituje impuls elektrostatyczny. Gdy intensywność jest 
ustawiona na 0, odbiornik nie wysyła impulsów. 

③. Przycisk wibracji:  
Naciśnij przycisk wibracji, odbiornik będzie wibrować. Gdy intensywność jest ustawiona na 0, 
odbiornik nie wibruje. 

④. Przycisk dźwięku: 

 Naciśnij przycisk dźwięku, odbiornik wyśle sygnał dźwiękowy  

⑥.Wybieranie  psa:  
Naciśnij  przycisk "A B" przełączasz w ten sposób pomiędzy odbiornikiem pierwszego i drugiego psa. 

⑦. Gniazdo ładowania nadajnika:  
Aby naładować nadajnik, włóż kabel ładujący do gniazda ładowania i podłącz do sieci. 

⑧. Przycisk włączania / wyłączania:  
Aby włączyć lub wyłączyć odbiornik, naciśnij raz przycisk zasilania. 

⑨. Gniazdo ładowania odbiornika:  
Włóż kabel ładujący do gniazda ładowania i podłącz do sieci aby naładować odbiornik 
 
 
 
 
 



UŻYTKOWANIE 
 
Informacja: Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem! 
 
1. Ładowanie pilota: 
1) Włóż kabel ładujący do portu ładowania nadajnika 
2) Podłącz ładowarkę 
3) Wskaźnik stanu baterii zacznie migać 
4) Ładuj pilot przez co najmniej 2 godziny lub do momentu aż kontrolka nie przestanie migać 
 
2. Włączanie pilota: 
1) Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć pilota, a wyświetlacz podświetli się. 
2) Podświetlenie jest aktywne przez 5 sekund. Przy braku aktywności, podświetlenie gaśnie 
3) Wyświetlacz LCD jest aktywny przez 50 sekund. Przy braku aktywności wyświetlacz wyłączy się. 
 
3. Ładowanie odbiornika: 
1) Podłącz kabel ładujący do portu micro USB 
2) Podłącz ładowarkę 
3) czerwone światło na odbiorniku zacznie migać (Jeśli nie lub świeci na zielono, ponownie podłącz 
kabel). 
  4) Ładuj odbiornik przez co najmniej 2 godziny lub do momentu, gdy kontrolka przestanie migać 
 
4. Włączanie odbiornika: 
Naciśnij raz przycisk zasilania odbiornika, światło będzie migać na niebiesko! 
 
5. Wyłączanie odbiornika: 
Przytrzymaj przycisk zasilania, aż kontrolka zgaśnie. 
 
6. Parowanie nadajnika i odbiornika (w przypadku nie reagowania odbiornika na pilot lub dodania 
drugiego odbiornika do zestawu) 
1) Włącz odbiornik 
2) Naciśnij ponownie przycisk zasilania, czerwona dioda LED nadal się świeci. 
3) Naciśnij na pilocie dźwięk, wibracje lub impuls. Niebieska lampka kontrolna będzie migać, 
parowanie zostało zakończone pomyślnie 
  4) Jeśli parowanie nie powiodło się, powtórz poprzednie kroki 
  5) Aby podłączyć drugi odbiornik, wybierz wolny kanał A lub B i postępuj zgodnie z tą samą 
procedurą 
  
7. Zastosowanie lampki testowej (testowanie prawidłowego działania impulsu) 
1) Włącz odbiornik 
2) Umieść diodę testową na elektrodach 
3) Naciśnij przycisk impulsu na nadajniku (wartość musi być wyższa niż 0!) 
4) Lampka testowa w przypadku prawidłowego działania zaświeci się. 
Uwaga: Im wyższy poziom impulsu, tym mocniej będzie świecić dioda LED. 
5) Wyłącz odbiornik 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 



Ważne informacje: 
 
1. Wyświetlacz nadajnika pozostaje włączony przez około 6 sekund po naciśnięciu 
przycisku. Po 6 sekundach bez naciskania przycisku wyłącza się jako pierwszy 
niebieskie podświetlenie. Natomiast jeśli żaden inny przycisk nie zostanie wciśnięty 
po 50 sekundach wyświetlacz wyłącza się a pilot przechodzi w tryb uśpienia. 
Można go ponownie aktywować, naciskając dowolny przycisk 
 
2. Odbiornik przechodzi w płytki tryb uśpienia, jeśli nie jest 
aktywowany na dłużej niż 5 sekund. Jeśli pozostaje bez żadnej aktywności 
dłużej niż 50 sekund, będzie w trybie głębokiego uśpienia, naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie 
aktywuje odbiornik 
 
3. Naciśnij przycisk „AB”, aby dokonać wyboru obsługiwanego odbiornika. Sterowanie kanałem A 
pierwszy odbiornik i kanał B sterują drugim odbiornikiem. Kanał A B kontroluje oba odbiorniki. 
 
4. Odbiornik jest wodoodporny na lekki deszcz i śnieg. Nie możesz zanurzyć odbiornika lub 
pozostawić go na dłużej w ulewnym deszczu 
 
Jak znaleźć właściwy poziom korekty? 
Prawidłowy poziom korekty zależy od wrażliwości i temperamentu psa. Zawsze zaczynaj od 
najniższego poziomu i stopniowo zwiększaj, dopóki nie zauważysz reakcji psa. 
 
 
Jak poprawnie założyć obrożę? 
Ważne: Poprawne założenie obroży z odbiornikiem jest gwarancją prawidłowego działania. Punkty 
kontaktowe muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa, od spodu szyi. 
Postępuj zgodnie z poniższymi punktami: 

1. Upewnij się, że obroża jest wyłączona. 
2. Pies nie może siedzieć. (A) 
3. Umieść obrożę w taki sposób aby logo PetSafe® było umieszczone w kierunku górnym a 

obroża znajdowała się w miarę wysoko, pod brodą psa. Dopasuj punkty kontaktowe w taki 
sposób aby miały bezpośredni kontakt ze skórą psa. (B) 
Uwaga: Czasami wymagane jest przystrzyżenie sierści w okolicy punktów kontaktowych aby 
zapewnić bezpośredni kontakt ze skórą psa. Elementem zestawu są też długie elektrody. 

 
4. Skontroluj odpowiednie dopasowanie obroży, wkładając jeden palec pomiędzy koniec 

elektrody a szyję Twojego psa. (C) Obroża powinna przylegać, ale nie być założona za ciasno. 
5. Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut. Następnie skontroluj czy przylega poprawnie. 

 
 
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie gól szyi psa na zero, może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry. Pies 
może nosić obrożę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Obroża noszona zbyt długo może 
powodować podrażnienia.  
 
 


