
  

  

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PATPET T502 

FUNKCE 

● 

● 

● 

● 

● 

Dobíjecí - jak vysílač, tak přijímač 
Voděodolný přijímač 
Výběr ze čtyř módů - světlo, zvuk, vibrace, el.výboj 
Možnost rozšíření až pro 3 psy 
Dosah až 800 m 

OBSAH BALENÍ 

● 

● 

● 

● 

● 

Přijímač 
Vysílačka 
USB nabíjecí kabel 
Testovací výbojka 
Návod 



  

  

TIPY 

● 

● 

Před prvním použitím zařízení plně nabijte a vyzkoušejte funkčnost obojku 
Výcvik začínejte vždy na nejnižší úrovni el.impulzu a vždy sledujte chování Vašeho 
psa 

● 

● 

Před použitím el.impulzu zkuste nejprve psa upozornit pomocí zvuku nebo vibrací 
Vždy požadujte vykonání pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výcviku 
buďte důslední a trpěliví zároveň 

● Prohlížejte psovi kůži na krku, zda-li nedochází k podráždění 



  

  

ZAPNUTÍ PŘIJÍMAČE 

● 

● 

● 

Stiskněte po dobu 3 sekund tlačítko pro zapnutí/vypnutí 
Rozsvítí se dva modré indikátory a přijímač zavibruje 
Pokud je přijímač zapnutý, zelené světlo bliká každých 10 sekund 

VYPNUTÍ PŘIJÍMAČE 

● 

● 

Stiskněte po dobu 3 sekund tlačítko pro zapnutí/vypnutí 
Rozsvítí se dva červené indikátory a přijímač zavibruje 

SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 

● 

● 

● 

● 

Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete vysílač 
Stisknutím tlačítka CH vyberete kanál psa CH1, CH2 nebo CH3 
Nastavte úroveň korekce pomocí tlačítka + nebo - 
Na přijímači stiskněte 3x za sebou tlačítko zapnutí/vypnutí, kontrolka musí blikat 
červeně 

● 

● 

Na vysílači stiskněte tlačítko vibrace, el.impulsu nebo zvuku (do 20 sekund) 
Po úspěšném spárování se LED indikátor přijímače rozsvítí modře a zazní dvojité 
pípnutí 

● Pokud máte více přijímačů, postup zopakujte - zvolte kanál CH2 nebo CH3 

Po úspěšném spárování vyzkoušejte, zda-li všechny funkce pracují správně. Pro vyzkoušení 
el. výboje přiložte k elektrodám přiloženou testovací diodu. Po stisknutí tlačítka pro vyslání 
el. výboje začne dioda svítit. 



  

  

FUNKCE SVĚTLA 

REŽIM 1. 

V režimu 1 stiskněte tlačítko osvětlení na vysílači a 
zelené světlo přijímače začne blikat po dobu 10 
minut. Pokud do 10 minut znovu stisknete tlačítko 
osvětlení na vysílači, světlo se vypne. 

REŽIM 2. 

V režimu 2 stiskněte tlačítko osvětlení na dálkovém 
ovladači a modré a červené světlo přijímače bude 
blikat po dobu 10 minut. Pokud do 10 minut znovu 
stisknete tlačítko osvětlení na vysílači, světlo se vypne. 

REŽIM 3. 

V režimu 3 stiskněte tlačítko osvětlení na dálkovém 
ovladači a fialové světlo přijímače bude blikat po dobu 
10 minut. Pokud do 10 minut znovu stisknete tlačítko 
osvětlení na vysílači, světlo se vypne. 

FUNKCE VIBRACE 
Pokud stisknete a přidržíte tlačítko vibrace- funkce bude trvat, max. však 15 sekund dokud 
tlačítko neuvolníte. LED indikátor bude blikat modře. 

FUNKCE IMPULS 
Pokud stisknete a přidržíte tlačítko impulsu funkce bude trvat, max. však 10 sekund dokud 
tlačítko neuvolníte. LED indikátor bude blikat červeně. 

FUNKCE ZVUKU 
Pokud stisknete a přidržíte tlačítko zvuku funkce bude trvat, max. však 15 sekund dokud 
tlačítko neuvolníte. LED indikátor bude blikat zeleně. 



  

  

BEZPEČNOST 

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho 
dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku 
elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte 
na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem Obojek by neměl být nošen 
nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i 
neelektrické). 

NEFUNKČNOST ZAŘÍZENÍ 

Zdá se, že obojek nepracuje správně - 

● 

● 

● 

● 

● 

Ujistěte se, že je vysílačka i přijímač plně nabitý 
Dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou 
Ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě 
Ujistěte se. že máte na vysílači zvolen správný kanál psa ( 1, 2 nebo 3) 
Spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte zařízení znovu 

Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí - 

● 

● 

Ujistěte se, že máte správně zapojené konektory do sítě a zařízení 
Otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti 

Můj pes nereaguje na korekce - 

● 

● 

● 

Otestujte přijímač dle instrukcí výše 
Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže 
Zvyšte intenzitu korekcí 



  

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

VYSÍLAČ 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

Dosah - cca 880 metrů na volném prostranství 

Doba nabíjení - 2 hodiny 

Displej - LCD podsvícený 

Anténa - integrovaná 

Krytí - IPX 1 (nejzákladnější ochrana proti vodě) 

Hmotnost - 59 gramů 

Rozměry - 14 x 4 x 5 cm 

PŘIJÍMAČ 

● 

● 

● 

● 

Krytí – IPX5 voděodolný 

Nastavitelný obvod obojku - 26 - 65 cm 

Hmotnost - 43 gramů 

Rozměry - 4 x 6 x 5 cm 

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a 

instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky. 

Prohlášení o shodě, 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 prohlášení o shodě a aktuální návod: 

https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/patpet-t502 

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny. 

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: 

Reedog, s.r.o. 

Sedmidomky 459/8 

101 00 Praha 10 

Tel: +420 216 216 106 

Email: info@elektro-obojky.cz 

http://www.youtube.com/ElektroObojky
https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/patpet-t502

