
VÝCVIKOVÝ OBOJEK - PATPET T680
NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si prosím přečtěte celou tuto příručku.



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Model: T680
Materiál: MATERIÁL: ABS + PC
Způsob nabíjení: DC + USB
Režim: Zvuk+ vibrace + elektrostatický impuls
Vodotěsnosti: IPX7
Dosah dálkového ovládání: Až (400M)
Kapacita baterie vysílače: 250 mAh
Kapacita baterie přijímače: 400 mAh

OBSAH BALENÍ:

- Vysílač
- Přijímač
- Krátké a dlouhé kontaktní body
- Testovací výbojka
- Šňůrka na krk
- Nabíjecí USB kabel
- Adaptér
- Návod



POPIS PRODUKTU:



POPIS PRODUKTU:



NÁVOD K OBSLUZE:

1.Nabíjení

(Před použitím se ujistěte, že je výrobek plně nabitý) Připojte
nabíjecí kabel k nabíjecím portům vysílače/přijímače a zajistěte
dobrý kontakt; nabíjení trvá to asi 2 hodiny. (Během nabíjení se
posouvá lišta baterie vysílače (zapnuto/vypnuto) a po úplném
nabití zůstane v klidu. Červená kontrolka přijímače se rozsvítí,
když je připojen nabíjecí kabel. Zelené světlo se rozsvítí vždy,
když je plně nabitý).

2.Vysílač

Stisknutím libovolného tlačítka zapnete vysílač. Podsvícení se
rozsvítí a zobrazí se ikony (na vysílači není tlačítko
zapnutí/vypnutí



Tlačítko zvuku

Úroveň 0. Po stisknutí se na vysílači zobrazí 0 a na vysílači a
přijímači blikají zelené kontrolky.

Tlačítko vibrace

Úroveň 0-8. Po stisknutí se na vysílači zobrazí číslice úrovně,na
vysílači a přijímači blikají zelené kontrolky.

Tlačítko elektrostatického impulsu

Úroveň 0-16. Po stisknutí se na vysílači zobrazí číslice úrovně a na
vysílači a přijímači blikají červené kontrolky.



Tlačítko

Přepínání mezi kanály psů, 1/3.

Stiskněte tlačítko "AT" na boku vysílače. Po stisknutí a
podržení se úroveň automaticky zvýší na "A" nebo sníží na "V" (
Nejdelší pracovní doba je 15 s, zvuk / vibrace, když je stisknuto a
podrženo tlačítko statické stimulace ).

(Poznámka: Nedoporučuje se trestat psa dlouhým stisknutím
tlačítka statické stimulace, aby nedošlo k fyzickému nebo
psychickému poškození).

3.Přijímač

Zapnutí napájení: Stisknutím tlačítka se přijímač zapne, ozve se
jedno pípnutí a blikne zelená kontrolka.

Vypnutí: Stiskněte jednou pro vypnutí přijímače, ozvou se
dva zvukové signály a blikne červená kontrolka.



4.Párování vysílače a přijímače

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí přijímače, dokud na
obojku přijímače nezačne každou sekundu blikat červená LED
dioda. To pokračuje po dobu 10 sekund, během nichž by mělo
být párování dokončeno.

Zapněte vysílač dálkového ovládání a stisknutím CH vyberte
kanál psa, kterého právě chcete ovládat

Stiskněte libovolné tlačítka na vysílači ( vibrace / impuls / zvuk) a
úspěšně spárujete vysílač a přijímač.



Test elektrostatického impulsu

Našroubujte kontaktní body na přijímač obojku
Na kontaktní body nasaďte testovací výbojku
Na vysílači stiskněte tlačítko elektrostatického impulsu
Pokud se testovací výbojka rozsvítí červeně, vše funguje správně.


