
                Bezdrátový ohradník Patpet F200C 
 
 
 

 

Používejte prosím na otevřeném prostranství bez bariér, protože bariéry 
ovlivní použití produktu.



Obsah balení: 
 

 

: 

  



Technické údaje: 
 
Bezdrátový plot pro domácí mazlíčky je spolehlivý a bezpečný pro ochranu domácího mazlíčka, který 
běhá kolem. vyhýbá se Drát nepříjemný a snadno se nastavuje bezpečnostní oblast činnosti 
domácího mazlíčka, střed vysílače , poloměr přímky 300 metrů, během tohoto prostoru může váš 
pes působit bezpečně , toto zařízení lze použít výcvik domácího mazlíčka uvnitř nebo venku. 

 

 

Princip fungování: 
 
Přijímač bude fungovat při bezdrátovém přenosu signálu mimo nastavený dosah , přijímač nebude 
fungovat při nastavení bezpečné vzdálenosti. 
 
 

Pracovní režim: 
 
Zobrazení vysílače 30 znamená, že přijímač nebude fungovat během 30 metrů přímé vzdálenosti bez 
překážky, přijímač bude fungovat, když vysílač zhasne. 

 

 

 

Nastavení obojku: 
 

 Zvuk 5s + impuls  5s +  impuls a zvuk pracují současně po dobu 6 sekund  

 Zvuk 5s + impuls  5s +  impuls a zvuk pracují současně po dobu 6 sekund 

 Po 2 cyklech úplných cyklech provozního režimů se ozve zvuk dí, který je vysílán až do 
návratu do vymezeného prostoru, přijímač nebude fungovat.  

 Po 5 minutách nečinnosti zařízení přejde do pohotovostního režimu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hlavní charakteristika: 
 

 LED displej, lze použít uvnitř i venku 

 Dosah signálu lze nastavit od 30m do 300m 

 Pokud pes překročí nastavenou vzdálenost, automaticky se spustí zvuk alarmu a režim 
statického šoku 

 5 různých signálů vysílače znamená různou vzdálenost použití 

 Není třeba párovat kód pro vysílač a přijímač 
 reflexní fluorescenční proužek TPU, zvyšuje bezpečnost v noci 
 Duální USB kabel umožňuje nabíjet vysílač i přijímač současně 
 Ohradník je vodotěsný a dobíjecí 

 
 

 
Zapněte nebo vypněte napájení: 
 
Stiskněte tlačítko ON / OFF , otevřete vysílač napájení , rozsvítí se kontrolka LED napájení. 
Svítit červeně a na obrazovce se zobrazí vzdálenost signálu. Stisknutím tlačítka ON/OFF se vypne . 
 

 
Nastavení dosahu dálkového ovládání 
 
Dosah dálkového ovládání znamená přímou vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem, čím větší je 
hodnota signálu vysílače, tím větší je dosah signálu, maximální dosah dálkového ovládání může být 
300 metrů ( číslo LED znamená metrů, 30 metrů - 98 stop ), stiskněte tlačítko "+" nebo "-" na 
vysílači, vzdálenost lze zvýšit z 30 metrů nebo snížit. 

 

Čísla na vysílači = vzdálenost dálkového ovládání 

 

30=30 metrů, 60=60 metrů, 90=90 metrů, 150=150 metrů, 300=300 metrů 



Pozornost: 
 

Bezdrátová vzdálenost znamená přímou vzdálenost v otevřeném prostoru, bude 
ovlivněné elektromagnetickými vlnami nebo okolními bariérami. 
Vysílač potřebuje 3,7V lithiovou baterii, 2500 ma pro napájení: nižší napětí 3 volty, LED displej 000, 
nabijte prosím včas, při nabíjení bude blikat červená kontrolka, po plném nabití bude kontrolka svítit 
červeně.Receiver:lithium battery 3.7V voltage,400mAh 
 
1. Nasaďte příslušenství na přijímač, na přijímací šroub nasaďte 2 kontaktní body. (existují 2 druhy 
kontaktních bodů, krátké kontaktní body jsou vhodné pro malé psy, dlouhé kontaktní body jsou 
vhodné pro střední a velké psy), poté nastavte TPU obojek. 
 
2. Zapněte/vypněte přijímač, stiskněte tlačítko ON/OFF, uslyšíte krátký zvuk "di", rozsvítí se 
červená LED dioda. Pokud je vysílač vypnutý, přijímač bude mít zvuk "di...di", zapněte vysílač, 
rozsvítí se červená kontrolka přijímače a bude ve stavu stand by. 
 
3. Nabíjení přijímače: Když napětí přijímače klesne o 3 volty, indikátor napájení červeně se rozsvítí 
červěně a rozbliká se, což znamená, že přijímač má nízký výkon a nabijte jej prosím včas, úplné 
nabití bude trvat 2-3 hodiny a po úplném nabití bude indikátor svítit zeleně 
 
4. Přijímač má voděodolnou úpravu a reflexním světelným materiále, lze ho použít v noci a snadno 
najít domácího mazlíčka. 

 

Použití produktu: 

 
1. Nasaďte přijímač na krk psa, ne tak pevně. 
2. Připojte napájení, stiskněte tlačítko ON/OFF na vysílači:použijte tlačítko + / -, nastavte vysílací 
vzdálenost, na obrazovce se zobrazí číslo vašeho nastavení. 
Upozornění: Bezdrátová vzdálenost znamená přímou vzdálenost v otevřeném prostoru, to 
bude ovlivněna elektromagnetickými vlnami nebo okolními překážkami. 
3. Umístěte prosím vysílač na místo více než 15 metrů nad zemí bez zdi nebo překážek, abyste mohli 
zařízení provozovat mezi nejlepšími vzdálenostmi. 



Důležité upozornění: 
 
Bezdrátový elektrický ohradník pro domácí zvířata je vhodný pouze pro ohradník pro domácí zvířata.  
 
Nízký výkon ovlivní vzdálenost, nabíjejte prosím včas. 
Nedávejte prosím přijímač na psa více než 10 hodin každý den, zvíře se nepřizpůsobí na začátku, ale 
přizpůsobí se po několikrát. 
Umístěte prosím přijímač daleko od dětí, aby nedošlo k poranění. 
Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 
 
 

Vysílač: 3,7 V 2500 mAh LiP 
Přijímač: 3,7V 400mAh LiP 


