
Uživatelský manuál – Patpet T260 
  

 



OBSAH BALENÍ 

1 X Vysílačka 

1 X Přijímač 

1 X Nylonový obojek 

1 X USB nabíjecí kabel 

1 X Testovací výbojka 

1 X Návod 

2 X Krátké a dlouhé elektrody 

2 X Krátké a dlouhé gumové nástavce 
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  Popis obojku 
 

*Tlačítko napájení: Stisknutím tlačítka libovolného tlačítka na vysílači, vysílač 
zapnete.  
 
POZNÁMKA: Obrazovka se vypne po 1 minutě bez použití dálkového ovladače.  
 
 

1. Obrazovka: Barevná obrazovka zobrazí ikonu impulsu, vibrace, zvuku, 
úroveň korekce, stav baterie a kanál psa.  
2. Tlačítko snížení intenzity: Stisknutím tlačítka můžete snížit úroveň intensity 
statického impulse, vibrace a zvuku. 
3. Tlačítko zvýšení intensity: Stiskněte tlačítko pro zvýšení úrovně intensity 
statického impulse, vibrace a zvuku.  
4. Tlačítko nastavení: Stisknutím tlačítka můžete zkontrolovat aktuální  
zvolenou korekci a její úroveň intenzity.   
5. Tlačítko impulsu: Stiskněte tlačítko, přijímač vydá výboj. 
6. Tlačítko vibrace: Stiskněte tlačítko, přijímač bude vibrovat.  
7. Tlačítko zvuku: Stiskněte tlačítko, přijímač bude pípat.  
8. Kanál psa 1/2: Stisknutím tlačítka můžete vybrat kanál psa, kterého chcete  
 právě ovládat, pes 1 – 2.  
9. Šňůrka na ruku  
10. USB nabíjení ovladače: Vložte nabíjecí kabel do zřídky pro nabíjení. 
11. Zapnutí / vypnutí: Dlouhým stisknutím tlačítka můžete zapnout, nebo  
vypnout přijímač obojku.  
12. Elektrody: Obojek obsahuje krátké a dlouhé elektrody 
13. USB nabíjení přijímače: Vložte nabíjecí kabel do nabíjecí zdířky a 
zaklapněte gumovou krytku.  

 



 

 

  Jak obojek nastavit: 
1. Zapněte vysílač a přijímač obojku 

 
2. Znovu stiskněte tlačítko pro vypnutí a zapnutí na 
přijímači, rozsvítí se červená kontrolka a uslyšíte pípnutí 

 
3. Stiskněte libovolné tlačítko na vysílači, znovu uslyšíte 
pípnutí, což znamená, že je product spárován.  
 
 
 

4. Pokud přijímač funguje přejde po 2 minutách do režimu 
spánku. Stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači 
znovu aktivujete. 
 
K otestování elektrostatického impulse použijte testovací výbojku. 
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                                Jak obojek používat 
POZNÁMKA: Před prvním použitím produkt pořádně nabijte. 

 

1. Nabijte dálkové ovládání výcvikového obojku: 
1) Připojte kabel nabíječky do nabíjecího zdířky 
2) Zapojte nabíječku do zásuvky 

 3) Během nabíjení bude baterie na ovladači blikat. 
 4) Dálkový ovladač se nabije během jedné hodiny 

 

2. Nabijte přijímač výcvikového obojku: 
1)  Připojte kabel nabíječky do nabíjecí zdířky 
2) Zapojte nabíječku do zásuvky  
3) Na přijímači bude blikat červená konrolka  
4) Přijímač obojku bude nabitý během jedné hodiny 
 

3. Spárujte dálkový ovladač s přijímačem 
 1) Zapněte dálkové ovládání a vyberte tlačítkem ½, kanál psa  
 2) Zapněte přijímač obojku, rozsvítí se červené světlo  
 3) Stiskněte libovolné tlačítko na vysílači – přijímač zapípá, což znamená že spárování proběhlo úspěšně 
 4) Pokud párování nebylo úspěšné, zopakujte postup znovu 
 5) Pro spárování druhého přijímače vyberte kanál psa č.2 a postupujte stejně



  Jak vybrat vhodnou úroveň korekce pro psa? 
 Velikost psa 7-15KG 16-25KG 26-40KG    >40KG 

Zvuk 1-3 3-5 6-7 6-7 

Vibrace 1-3 1-2 3-5 5-7 

Impuls 0-1 1-3 3-4 4-7 

 

Poznámka: Při použití korekce impulsu, zvuku a vibrace vyberte vhodnou úroveň korekce podle velikosti psa. 



 

  

 

OTÁZKY 

Q1: Jak starý musí být můj mazlíček, než použije výcvikový obojek? 
A1: Váš mazlíček by měl být schopen rozpoznat základní povely poslušnosti, 

jako je „Sedni“ nebo „Zůstaň“ Tento produkt může být příliš velký pro 
domácí zvířata do 5 Kg. 

Q3: Když výcvikový obojek nefunguje? 
A3: Prosím upravte vhodnou úroveň vibrace, statického impulsu a zvuku na základě vlastností vašeho 
psa, jako je povaha, typ, věk, váha atd. 

Q4: : Kde by měl být obojek umístěn? 
R4: Pod krkem 

Q5: Pokud vypnete dálkové ovládání, proč výcvikový obojek stále funguje?? 
A5: Obojek musíte vypnout i tlačítkem na přijímači.  

Q6: Proč výcvikový obojek během nabíjení nebliká červeně? 
A6: Zkuste znovu připojit originální nabíjecí kabel, který byl obsahem balení.  
 
Q7: Mohu používat výcvikový obojek s více než jedním domácím mazlíčkem? 

A7: Ano, můžete ovládat 2 psy pomocí jedné vysílačky.  

 



 

Q8: Bude dosah obojku přesně 300 m? 
A8: Dosah výcvikového obojku znamená přímou vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a obojkem 
přijímače bez překážek mezi nimi. Dosah může být proměnný v závislosti na terénu, počasí, vegetaci, 
kapacitě baterie a přenosu z jiných rádiových zařízení. 

Q9: Co mám dělat, když krk mého mazlíčka zčervená a je podrážděný? 

A9: Přestaňte produkt několik dní používat. Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, požádejte o pomoc 
svého veterináře. Jakmile se kůže zotaví, kontrolujte často stav kůže svého mazlíčka. 

Q10: : Jak dlouhá je životnost lithiové baterie? 
A10: Naše lithiová bateriese  může nabíjet 2000krát pro dálkové ovládání a obojek přijímače. 
 
Q11: : Jak dlouho může můj pes nosit výcvikový obojek? 

A11: Obojek není určen ke stálému nošení. Doporučujeme nosit obojek déle než 12 hodin každých 24 
hodin. 

Q12: : Jak dlouho by měl trvat trénink vašeho mazlíčka? 
A12: Tréninky by měly být pozitivní a krátké, vždy je lepší asi 10-15 minut. 


