UŽIVATELSKÝ MANUÁL
PATPET F300
OHRADNÍK A VÝCVIKOVÝ OBOJEK

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


Základna by měla být umístěna více než 1m nad zemí a na volném prostranství,
protože jakékoli konstrukce / překážky / bariéry, jako jsou stěny, stromy a zahradní
bouda, mohou ovlivňovat přenos rádiového signálu



Zařízení není vhodné pro agresivní psy nebo psy se sklony k agresivnímu chování



Pokud si nejste jisti, zda je použití zařízení pro Vašeho psa vhodné, kontaktujte
veterináře, případně výcvikového trenéra



Vysílací jednotka/základna musí být používána pouze uvnitř nebo umístěna na
suchém místě. Nesmí dojít ke kontaktu s vodou!



Aby se zabránilo podráždění nebo poranění kůže krku psa, obojek by se nikdy neměl
nosit déle než 8 hodin denně. Pravidelně kontrolujte kůži na krku psa. Jakmile
zpozorujete známky podráždění, přestaňte zařízení používat.



Přijímač vždy nasazujte na suchý a očištěný krk psa

POPIS ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAČÍNÁME



Zapněte ovladač a stiskněte tlačítko pro volbu režimu
Vyberte, zda chcete používán režim ohradníku nebo výcvikového módu
Pokud se na displeji zobrazí čísla 30,60,90,150,300 máte nastaven režim ohradníku.
Pokud na displeji svítí 001,002,003 je aktivní výcvikový režim

REŽIM OHRADNÍKU







5 režimů nastavení vzdálenosti: 30= 33 metrů, 60=66 metrů, 90=99 metrů,
150=150 metrů, 300= 300 metrů
Přijímač reaguje na ohradník bez nutnosti párování
Pokud pes vstoupí do varovné zóny, přijímač začne pípat a červená kontrolka rychle
bliká. Při dalším postupu za varovnou zónu je přijímačem vyslána korekce impulzem .
Když se pes vrátí zpět do varovné zóny, impulzy se zastaví a červená kontrolka rychle
bliká. Při navrácení do bezpečné zóny přijímač nevydává žádný zvuk ani korekci a
kontrolka nebliká
Na režim ohradníku je možné použít neomezený počet přijímačů

SPÁROVÁNÍ DALŠÍHO PŘIJÍMAČE
 Zapněte přijímač – rozsvítí se čevená kontrolka
 Zapněte vysílač a nastavte 001, 002 nebo 003
 Současně stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na přijímači a tlačítko volby režimu na
základně
 Základna i přijímač začne současně blikat červeně
 To same proveďte pro obojek 002, 003

TESTOVÁNÍ FUNKČNOSTI







Zapněte přijímač
Zapněte základnu/vysílačku
Tlačítkem pro volbu režimu nastavte režim ohradníku (30,60,90,150,300)
Nastavte délku povolené zóny tlačítky “+” nebo “-“
Přiložte testovací diodu na elektrody přijímače a otestujte funkčnost (při fuknčních
impulzech žárovka svítí)
Pokud jsou reakce přijímače v pořádku, nasaďte přijímač psovi na krk

NABÍJENÍ
Přijímač
Lithiová baterie DC 5V 3,7V 400mAh. Na plné nabití vydrží 2-3 hodiny (svítí zeleně). Pokud se
přijímač nepoužívá po dobu 5 minut, přejde do režimu spánku a bude v pohotovostním stavu.
Jemné chvění nebo pohyby mohou obojek okamžitě aktivovat.

Vysílač
Lithiová baterie DC 5V 3,7V 2500mah. Pokud je baterie téměř vybitá, nabijte ji, úplné nabití
baterie trvá přibližně 4 až 5 hodin (červená kontrolka LED).

NASTAVENÍ A UMÍSTĚNÍ OBOJKU
Je velice důležité, aby byl obojek nastaven správně na psův krk. Jeho pozice umožňuje vyslání funkcí
obojku, tedy zvuku, vibrace a impulsu. Pozice obojku kolem krku by měla být vždy realizována tímto
způsobem: umístěte obojek na krk psa tak, aby kontaktní body byly pod krkem psa a dotýkaly se jeho
kůže. Zkontrolujte těsnost obojku vložením jednoho prstu mezi konec kontaktního bodu a krku
vašeho psa. Měl by sedět pevně, ale ne přiliš těsně. Nechte psa nosit obojek pár minut a potom
znovu zkontrolujte jak mu sedá. Zkontrolujte zda se pes cítí s obojkem pohodlně.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vysílač
Vodotěsnost: Bez ochrany
Rozměry: Š 8 x V 12 x H 3 cm
Váha: 130g

Přijímač
Vodotěsnost: Krátkodobě ponořitelný
Rozměry: Š 4 x V 7 x H 3 cm
Váha: 63g
Korekce: impulz, zvuk, vibrace
Úroveň korekce: 6
Délka obojku: až do délky 72 cm

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 aktuální návod ke stažení:
https://www.elektro-obojky.cz/bezdratove-ohradniky/patpet-f300-ohradnik-a-vycvikovyobojek
Změny technických parametrů, vlastnosti 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

