Uživatelský manuál
Patpet T600

Obsah balení:
1 X Vysílačka
1 X Přijímač s nylonovým obojkem
1 X USB nabíjecí kabel
2 x Krátké elektrody
2 x Dlouhé elektrody
1 X Testovací dioda
1 x Návod
1 x Šňůrka pro zavěšení vysílačky
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Hlavní funkce:

①.LCD Displej:

1. Výdrž baterie až 90 dní
2. Nastavitelná úroveň zvukového upozornění
3. Bezpečnost – impulz je zařízením vysílán po dobu maximálně 5
sekund
4. 3 druhy korekce: zvuk, vibrace, elektrostatický impulz.
5. Voděodolný přijímač s ochranou do deště.
6. Dosah 600m v ideálních podmínkách
7. Možnost přidání druhého přijímače pro možnost
trénování až 2 psů
8. Nabíjecí přijímač i vysílačka

Popis zařízení:

①
⑤

⑥

①
②
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LCD Displej
Elektrostatický impulz
Vibrace
Zvuk

⑤
⑥
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Tlačítka pro nastavení
intenzity korekce
Volba kanálu psa
Otvor pro nabíjení vysílačky

⑧
④

⑨

③
②

⑦

⑨

⑧

Tlačítko zapnutí On/Off
Otvor pro nabíjení přijímače

Na displeji se zobrazuje volba kanálu psa, úroveň korekce, režimy,
stav baterie
②.Tlačítko elektrostatického impulzu: Zmáčkněte tlačítko impulz,
obojek vyšle elektrostatický impulz. Při nastavení intenzity na 0,
přijímač nedává impulzy.
③.Tlačítko vibrace: Zmáčkněte tlačítko vibrace, přijímač
bude vibrovat. Při nastavení intenzity 0, přijímač
nevibruje.
④.Tlačítko zvuk: Zmáčkněte tlačítko zvuk, z přijímače zazní
zvukové upozornění.
⑤.Tlačítka pro nastavení úrovně korekce: Vyberte
vhodnou úroveň el. Impulzu nebo vibrace, dle reakce
Vašeho pejska.
⑥.Volba kanálu psa: Stisknutím tohoto tlačítka „A B“
přepnete kanál mezi přijímačem prvního a druhého psa.
⑦.Otvor pro nabíjení vysílačky: Pro nabití vysílačky, vložte
nabíjecí kabel do otvoru pro nabíjení a připojte do sítě.
⑧. Tlačítko zapnutí On/Off: Pro zapnutí nebo vypnutí přijímače,
stiskněte 1x tlačítko pro zapnutí.
⑨. Otvor pro nabíjení přijímače: Pro nabití přijímače vložte
nabíjecí kabel do otvoru pro nabíjení a připojte do sítě.

POUŽITÍ:

6. Spárování vysílače a přijímače

Upozornění: Před prvním použitím zařízení nabijte!
1. Nabíjení vysílačky:
1) Vložte nabíjecí kabel do nabíjecího portu vysílačky
2) Zapojte nabíječku do zásuvky
3)Ukazatel stavu baterie bude blikat
4) Nabíjejte vysílačku alespoň 2 hodiny, nebo dokud kontrolka
nepřestane blikat

2. Zapnutí vysílačky:
1) Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete vysílačku a displej se
rozsvítí.
2) Podsvícení je aktivní po dobu 5 sekund. Pokud není žádná
aktivita, podsvícení zhasne
3) LCD displej je aktivní 50 sekund. Pokud nedojde k žádné aktivitě,
displej se vypne.

1) Zapněte přijímač
2) Stiskněte zapínací tlačítko znovu, červená dioda stále svítí
3) Stiskněte na vysílačce zvuk, vibraci nebo impulz. Modrá
kontrolka bude blikat, párování je úspěšně dokončeno
4) Pokud párování neproběhlo úspěšně, opakujte předchozí kroky
5) Pro připojení druhého přijímače navolte volný kanál A nebo B a
postupujte stejným způsobem

7. Použití testovací diody (otestování funkčnosti impulzů)
1) Zapněte přijímač
2) Přiložte testovací diodu na elektrody
3) Stiskněte na vysílačce tlačítko impulzu (nesmí být hodnota
nastavena na 0!)
4) Testovací dioda bude svítit
Poznámka: Čím vyšší úroveň impulzu, tím více bude dioda svítit
5) Vypněte přijímač

3. Nabíjení přijímače:
1) Připojte nabíjecí kabel k portu micro USB
2) Zapojte nabíječku do zásuvky
3) Na přijímači bude blikat červené světlo
(Pokud ne nebo svítí zeleně, připojte kabel znovu).
4)Nabíjejte přijímač alespoň 2 hodiny, nebo dokud kontrolka
nepřestane blikat

4. Zapnutí přijímače:
Stiskněte 1x zapínací tlačítko přijímače, světlo bude blikat modře

5. Vypnutí přijímače:
Podržte zapínací tlačítko, dokud světelná kontrolka nezhasne
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Jak spárovat vysílačku s přijímačem:
1.Zapněte vysílačku

2.Zapněte přijímač

3. Stiskněte znovu tlačítko pro
zapnutí, červená kontrolka
bude svítit

4. Stiskněte zvuk, vibraci nebo impulz (kteroukoli z nich) na
dálkovém ovladači, modré světlo na přijímači bude blikat, což
znamená, že spárování je dokončeno.

Poznámka:
1) Pokud spárování nebylo úspěšné, opakujte kroky 1–4.
2) Chcete-li spárovat druhý přijímač, stiskněte tlačítko „A B“,
vyberte druhý přijímač a postupujte stejným způsobem.

Test Light
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Důležité informace:
1. Displej vysílače zůstane zapnutý přibližně 6 sekund po stisknutí
tlačítka. Po 6 sekundách bez stisknutí tlačítka se nejprve vypne
modré podsvícení a pokud nedojde k stisknutí jiného tlačítka
50 sekund, displej se vypne a vysílač přejde do režimu spánku.
Znovu se aktivuje stiskem libovolného tlačítka

2. Přijímač přejde do režimu mělkého spánku, pokud není
aktivován déle než 5 sekund, a pokud je bez jakékoli operace
déle než 50 sekund, bude v režimu hlubokého spánku, jakékoli
příkazy z vysílačky aktivují přijímač.
3. Stisknutím tlačítka „A B“ proveďte výběr. Kanál A ovládá
první přijímač a kanál B ovládá druhý přijímač. Kanál A B
ovládá oba dva přijímače.
4. Přijímač je voděodolný do slabého deště a sněhu. Nesmí dojít
k jeho ponoření nebo delšímu pobytu na silném dešti

6. Jak zjistit správnou úroveň korekce?
Správná úroveň korekce závisí na citlivosti a
temperamentu psa.
Vždy začínejte od nejnižší úrovně a postupně navyšujte,
dokud nezpozorujete reakci psa.
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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.
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

