
  Protištěkací obojek Patpet B300

Manuál



Nastavení obojku 

1.Instalace baterie a kontaktních bodů

1. Uvolněte obojek psa

2. Sundejte kryt baterie a vložte baterie 
 
3. Nainstalujte kryt

4. Našroubujte kontaktní body a 
gumové nástavce

2. Instalace obojku
1. Umístěte obojek na místo hlasivek psa

2. Nastavte správnou délku obojku 
( tak, aby bylo možné pod obojek 
zasunout jeden prst)

3. Zkontrolujte, aby se kontaktní body 
dotýkaly kůže psa



A B

3. Produkt byl z výroby přednastaven na automatický režim, 
takže po správném nasazení obojku na psa a zapnutí může 
obojek fungovat.

4. Nastavte úroveň citlivosti a úroveň funkce

A. Obojek byl přednastaven na úroveň citlivosti S. Chcete-li upravit 
úroveň citlivosti stiskněte jednou tlačítko M. 

B. Obojek byl přednastaven do automatického režimu. Pokud je 
zvolená úroveň funkce pro vašeho psa ideální, můžete aktivovat 
pevný režim, tak že stisknete a podržíte tlačítko M. Na displey 
uvidíte zvolenou úroveň funkce.



Představení produktu

1. S - Nízká citlivost
2. G - Vysoká citlivost
3. F - Aktivován pevný režim
4. F nesvítí - Aktivován automatický režim
5. Úroveň funkce
6. L - Indikace slabé baterie
7. Tlačítko režimu
9. Tlačítko ON / OFF



Obsah balení

1. Protištěkací obojek
2. Nylonový obojek
3. Kontaktní body
4. Gumové nástavce
5. Testovací výbojka
6. Manuál

Nastavení

Vypnutí a zapnutí obojku

- Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí
- Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí
- Pohotovostní režim: Zařízení přejde do pohotovostního režimu a 
obrazovka zhasne pokud během 60 s neprovedete žádnou operaci



Funkce

- Vyberte úroveň citlivosti:
 
 Stisknutím tlačítka režimu M vyberte požadnou úroveň citlivosti

S režim: Nízká citlivost
G režim: Vysoká citlivost

Jak změnit pevný režim na automatický režim?



Stiskněte dvakrát za sebou tlačítko pro vypnutí / zapnutí 
obojku, tak aby se na obrazovce zobrazilo číslo 1 ( produkt byl 
ve výchozím nastavení přednastaven na automatický režim, kde 
se úroveň funkcí budou měnit z úrovně 1 automaticky na 
obrazovce a nezobrazí se žádné písmeno.  

Jak změnit automatický režim na pevný režim?

Stiskněte a podržte tlačítko režimu M pro nastavení úrovně funkcí. 
V tu chvíli se rozsvítí číselná LED dioda.



Zobrazení symbolu

1. K dipozici máte 6 úrovní funkce. Během provozu na obrazovce 
bliká odpovídající číslo funkční úrovně. Např. při elektrostatickém 
impulsu STEP6 bliká na obrazovce číslice 6 a symbol příslušné 
funkce F svítí (v automatickém režimu je vypnutý), dokus pes 
nepřestane štěkat.

2. L - signalizuje vybitou baterii, kterou je potřeba vyměnit

3. P - je ochranný režim, který se aktivuje aby chránil vašeho 
psa před zraněním

4. F- pokud svítí tento symbol je aktivován pevný režim 
( pokud F nesvítí je aktivován automatický režim)



Montáž a testovací obojku

Kontaktní body

Gumové nástavce

Testovací výbojka

Mikrofon

Baterie Kryt baterie Panel přijímače

Po instalací nové baterie, zkontrolujte zda funguje obojek správně:
 
1
. Stiskněte tlačítko ON / OFF a zapněte obojek
2. Foukněte směrem mezi kontaktní body obojku, nebo vydejte zvuk 
podobný štěkání abyste produkt spustili



A

D

C D

Test statické stimulace: 
Pomocí přiložené testovací diody vyzkoušejte správnou funkčnost 
el. výboje. Diodu přiložte k elektrodám a opět štěkněte. Při el. 
výboji se dioda rozsvítí žlutou barvou. Zkuste test prosím 
několikrát.

Správné nasazení obojku je nezbytné pro efektivní použití. 
Postupujte podle pokynů níže.

Nasazení obojku



B

1. Zkontrolujte zda je obojek vypnutý
2. Udržujte psa v pohodlné poloze - A
3. Umístěte obojek kolek krku psa, tak aby byl uprostřed a ovládací 
stranou obojku směrem nahoru- B
4. Zkontrolujte těsnost obojku, pro kontrolu vložte prst mezi obojek a 
krk psa, obojek by měl být pohodlný než těsný- C
5. Nechte svého psa chvíli obojek nosit a poté zkontrolujte dotažení. 
Příliš těsné utažení obojku může psa bolet, nebo způsobit nepříjemné 
popálení kůže.
6. Obojek zastříhněte následovně - D
A: Perem si označte požadovanou délku obojku
B: Sundejte obojek a odstřihněte přebytečnou část obojku 
(Zapalovačem opalte hrany obojku)
C: Nasaď te upravený obojek svému psovi zpět 




