
Használati útmutató – Patpet 250 

 

 

A CSOMAG TARTALMA 

 1x adókészülék  

 1x vevőkészülék 

 1x nylon nyakörv 

 1x USB töltőkábel 

 1x tesztlámpa 

 1x használati útmutató 

 2x rövid és hosszú elektródák 

 2x rövid és hosszú gumi hosszabbítók 

 



A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI 

 

*Bekapcsológomb: Nyomja meg bármelyik gombot az adón az adó bekapcsolásához. 

MEGJEGYZÉS: A kijelző 1 perc elteltével kikapcsol a távirányító használata nélkül. 

1. Kijelző: A színes kijelzőn megjelenik az impulzus, a rezgés, a hangjelzés, a korrekciós szint, 

az akkumulátor állapota és a kutyacsatorna ikonja. 

2. Intenzitáscsökkentés gomb: A gomb megnyomásával csökkentheti a statikus impulzus, a 

rezgés és a hangjelzés intenzitási szintjét. 

3. Intenzitásnövelő gomb: Nyomja meg a gombot a statikus impulzus, rezgés és hangjelzés 

intenzitási szintjének növeléséhez. 

4. Beállítás gomb: Nyomja meg a gombot az aktuálisan kiválasztott korrekció és annak 

intenzitási szintjének ellenőrzéséhez. 

5. Impulzus gomb: Nyomja meg a gombot, a vevő impulzust ad. 

6. Rezgés gomb: Nyomja meg a gombot, a vevő rezegni fog. 

7. Hangjelzés gomb: Nyomja meg a gombot, a vevő sípol. 

8. 1/3 gomb: Nyomja meg a gombot a vezérelni kívánt kutya csatornájának kiválasztásához, 

kutya 1-3. 

9. Az adó USB töltése: A töltéshez csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőcsatlakozóba. 

10. Be/kikapcsolás: Nyomja meg hosszan a gombot a vevő be- vagy kikapcsolásához. 



11. Elektródák: A nyakörv rövid és hosszú elektródákat tartalmaz. 

12. A vevő USB töltése: Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőaljzathoz és pattintsa fel a 

gumiburkolatot. 

 

 

A NYAKÖRV BEÁLLÍTÁSA 

1. Kapcsolja be az adót és a vevőt 

 

2. Nyomja meg újra a bekapcsológombot a vevőn, a piros lámpa kivilágít és sípoló hangot fog 

hallani. 

 

3. Nyomja meg bármelyik gombot az adón, ismét sípoló hangot fog hallani, ami azt jelenti, 

hogy a vevő párosítva lett az adóval. 

 

4. Ha a vevő működik, 2 perc elteltével alvó üzemmódba vált. Nyomja meg bármelyik 

gombot a távirányítón az újraaktiváláshoz. 

Megjegyzés: A statikus impulzusszint nem lehet 0 a tesztelés során. 

 



Hogyan lehet egyszerre 2-3 vevőt használni? 

1. Az 1/3 gomb megnyomásával kiválasztja a kutyacsatornát és párosítja az 

adókészülékkel. 

2. A gomb megnyomásával kiválasztja a 2. csatornát és hasonló módon párosítja a vevőt 

az adókészülékkel. 

 

 

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A NYAKÖRVET 

MEGJEGYZÉS: Kérjük, használat előtt teljesen töltse fel a készüléket. 

1. Töltse fel a kiképző nyakörv távirányítóját (adó): 

a) Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőaljzathoz 

b) Csatlakoztassa a töltőt a konnektorhoz 

c) A vezérlőn lévő akkumulátor villogni fog töltés közben 

d) A távirányító egy óra alatt feltöltődik 

 

2. Töltse fel a vevőkészüléket (nyakörv): 

a) Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőaljzathoz 

b) Csatlakoztassa a töltőt a konnektorhoz 

c) Piros ellenőrző lámpa villog a vevőn 

d) A nyakörv egy órán belül feltöltődik 

 

3. Párosítsa a távirányítót a vevővel 

a) Kapcsolja be a távirányítót és nyomja meg az 1/3 gombot, válassza ki a párosításhoz 

szükséges kutyacsatornát 

b) Nyomja meg a bekapcsoló gombot a vevőn, a piros lámpa kivilágít 

c) Nyomja meg bármelyik gombot az adón, elektrosztatikus impulzus, rezgés vagy hang 

- amint megnyomja a gombot, a vevő kiadja a kiválasztott funkciót. A zöld fény 

folyamatosan villog, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres volt. 

d) Ha a párosítás nem volt sikeres, ismételje meg a folyamatot. 

e) A második vevő párosításához válassza ki a 2. számú kutyacsatornát és ismételje meg 

a párosítási folyamatot. 

 

 

 

 



Hogyan válasszuk ki a megfelelő korrekciós szintet a kutyák 

számára? 

Kutya súlya 7-15 kg 16-25 kg 26-40 kg 40 kg felett 
Hangjelzés 1-3 3-5 6-7 6-7 
Rezgés 1-3 1-2 3-5 5-7 
Impulzus 0-1 1-3 3-4 4-7 

 

Megjegyzés: Impulzus-, hang- és rezgéskorrekció alkalmazásakor válassza ki a megfelelő 

korrekciós szintet a kutya méretének megfelelően. 

 

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében 

rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék 

elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne 

húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya 

nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, 

sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne 

használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket 

nem javasolt napi 10 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat 

az összes elektromos nyakörvre). 

 

JÓTÁLLÁS

 
 

A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel 
rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó 
honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának 
jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem 
vállalunk.  
A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:  

 
Reedog, s.r.o. 

Sedmidomky 459/8 
101 00 Praha 10 

Tel: +36 30 337 5905 
Email: info@elektro-nyakorvek.hu 


