UŽIVATELSKÝ MANUÁL PATPET 400

FUNKCE:
●
●
●
●
●
●

Dobíjecí akumulátor vysílače a přijímače
Krátkodobě ponořitelný a voděodolný přijímač
Dosah až 400 m
Rychlé dobití - 2 hodiny do plného nabití baterie
Možnost rozšíření až na 2 psy
Podsvícený LCD displej - ukazatel síly korekce, stavu baterie a ukazatel
zvoleného psa

OBSAH BALENÍ:
●
●
●
●
●
●
●

Přijímač
Vysílačka
Duální USB nabíječka
Nastavitelný obojek
Testovací výbojka
Dlouhé a krátké elektrody + gumový kryt
Návod

TIPY:

●
●
●
●
●

Před prvním použítím zařízení plně nabijte a vyzkoušejte funkčnost obojku
Výcvik začínejte vždy na nejnižší úrovni el.výboje a vždy sledujte chování vašeho psa
Před použitím el. výboje zkuste nejprve psa upozornit pomocí zvuku nebo vibrace
Vždy požadujte vykonní jen jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výcviku
buďte důslední a trpěliví zároveň
Každý výcvikový obojek musí těsně přiléhat ke kůži. Elektrody musí přiléhat až ke kůži
pod srst , ale nesmí škrtit. Pokud je obojek příliš dlouhý, upravte ho pro pohodlí
vašeho psa.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

●

Vysílačku i přijímač plně nabijte pomocí přiloženého duálního USB kabelu - po
dobu nabíjení bliká na displeji vysílačky kontrolka baterie a nad displejem svítí
červená kontrolka. Pokud baterie nebliká, je vysílačka plně nabitá ( cca 2-3 hod).
Při prvním nabíjení je tato doba o polovinu delší.

SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ:

●

●
●

Na přijímače stlačte tlačítko pro zapnutí / vypnutí po dobu 3 sekund, dokud
přijímač nepípne a nerozbliká se zelená kontrolka. Na vysílačce podržte pravé
tlačítko , po úspešném dokončení spárování uslyšíte zvukový signál
Pokud potřebujete spárovat druhý přijímač, postupujte podle stejných pokynu, jen je
potřeba přepnout na 2 kanál psa
Po dokončení spárování vyzkoušejte jestli všechny funkce pracují správně. Pro
vyzkoušení el. výboje přiložte k elektrodám přiloženou testovací diodu. Po
stlačení tlačítka pro el.výboj začne dioda svítit. Pro vyzkoušení světla na vysílačce
stračte tlačítko krátce, pro vyzkoušení na přijímače stlačte tlačítko dlouho.

MAXIMALIZACE DOSAHU

S obojkem Patpet 400 máte kontrolu nad svým psem do vzdálenosti 400 m. Dosah funkcí se
liší v závislosti na způsobu držení vysílače. Pro získání maximálního dosahu držte vysílač, co
nejdál od těla. Maximální dosah také zajistíte tak, že
bude vysílač plně nabit.

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
doporučení pro všechny obojky, i ty 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 vysílačce zvolen správný kanál (1 nebo 2)
● 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 – 400 m
Napájení – dobíjecí akumulátor
Doba nabíjení – 2 hodiny
Displej – podsvícený LCD displej
Anténa – Integrovaná
Krytí – IPX1 ( nejzákladnější ochrana proti vodě)
Hmotnost – 56 g
Rozměry – 6,12 x 3,5 x 3,2 cm
PŘIJÍMAČ
Napájení – dobíjecí akumulátor
Krytí – IPX5 ( voděodolný přijímač )
Nastavitelný obvod obojku – 20-64 cm
Hmotnost – 56 g
Rozměry – 6,12 x 3,5 x 3,2 cm

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

