
PATPET P20
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před použitím si přečtěte úplný návod.



VAROVÁNÍ:
Není určeno pro agresivní psy. Nepoužívejte tento produkt, pokud je váš pes
agresivní, nebo pokud je váš pes náchylný k agresivnímu chování. Agresivní psi
mohou svému majiteli i ostatním způsobit vážné zranění a dokonce i smrt. Pokud
si nejste jisti, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný, poraďte se se svým
veterinářem nebo certifikovaným trenérem.

POZOR:
Bezpečnost při výcviku na vodítku. Je životně důležité, abyste vy i váš pes
zůstali v bezpečí při učení během výcviku na vodítku. Váš pes by měl být na
silném vodítku, dostatečně dlouhém na to, aby se pokusil pronásledovat
předmět, ale dostatečně krátkém, aby se nedostal na silnici nebo jinou
nebezpečnou oblast. Musíte být také dostatečně fyzicky silní, abyste omezili
svého psa, když se snaží pronásledovat. Nebezpečí poškození kůže. Přečtěte si
prosím pokyny v tomto návodu a dodržujte je. Důležité je správné usazení límce.
Příliš dlouho nošený obojek nebo příliš utažený obojek na krku zvířete může
způsobit poškození kůže. Od zarudnutí po dekubity; tento stav je běžně známý
jako proleženiny.

● Nenechávejte obojek na psovi déle než 12 hodin denně.
● Pokud je to možné, přemístěte obojek na krk zvířete každou 1 až 2

hodiny.
● Zkontrolujte usazení, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte

podle pokynů v tomto návodu.
● Nikdy nepřipojujte vodítko k elektronickému obojku; způsobí nadměrný

tlak na kontakty.
● Při použití samostatného obojku pro vodítko netlačte na elektronický

obojek.
● Týdně omývejte oblast krku psa a kontakty obojku vlhkým hadříkem.
● Denně kontrolujte kontaktní oblast, zda nevykazuje známky vyrážky nebo

boláku.
● Pokud se objeví vyrážka nebo opruzeniny, přestaňte obojek používat,

dokud se kůže nezhojí.
● Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterináře.

Tyto kroky pomohou udržet vašeho mazlíčka v bezpečí a pohodlí. Miliony
domácích mazlíčků jsou pohodlné, když nosí kontakty z nerezové oceli. Některá
domácí zvířata jsou citlivá na kontaktní tlak. Po nějaké době můžete zjistit, že
váš mazlíček je k obojku velmi tolerantní. Pokud ano, můžete některá z těchto
opatření zmírnit. Je důležité pokračovat v každodenních kontrolách kontaktní
oblasti. Pokud zjistíte zarudnutí nebo vředy, přestaňte používat, dokud se
pokožka zcela nezhojí.



JAK SYSTÉM FUNGUJE
Výcvikový obojek se snadno používá s pokročilým digitálním displejem, který
vám přesně řekne, jakou úroveň stimulace používáte.
Vzdálený výcvikový obojek vám pomůže ovládat vašeho mazlíčka bez vodítka.
Váš dálkový ovladač vyšle signál aktivující obojek s přijímačem vašeho psa.
Dostává bezpečnou, ale pro něj otravnou stimulaci. Rychle se naučí spojitost
mezi jeho chováním a vaší korekcí, ale hned, budete mít lépe vychovaného
mazlíčka. Vzdálený výcvikový obojek se osvědčil jako bezpečný, pohodlný a
účinný pro malá i velká plemena psů. Důsledným a správným používáním
výcvikového obojku lze naučit jakékoli základní povely poslušnosti a napravit
mnoho nesprávného chování, které váš mazlíček vykazuje.

OBSAH BALENÍ:
● Vysílač
● Prijímač
● Nylonový obojek
● Krátké a dlouhé kontaktní body
● Krátké a dlouhé silikonové nástavce
● Testovací výbojka
● Šňůrka na ruku
● USB nabíjecí kabel
● Manuál



POPIS PRODUKTU



MANUÁL

Jak zapnout/vypnout a vypnout přijímač pro dálkový trénink

Zapnout dálkový vysílač
1. Zmáčkněte a podržte tlačítko kanálu po dobu 2 sekund napájení na dálkovém
vysílači. Podsvícení bude zapnuté.
2. Podsvícení bude vypnuté po 15 sekundách, pokud nedojde k provozu.
3. Displej LCD bude vypnut ve 2 minutách, pokud nedochází k žádné operaci.
Jakýkoli stisknutí tlačítka vzdáleného vysílače aktivuje přijímač.

Vypnout dálkový vysílač
Stiskněte a podržte tlačítko kanálu pro 2 sekundy a vypněte vysílač.

Zapnout přijímač obojku
Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund,
Přijímač obojku bude vibrovat a indikátor začne blikat zeleně.

Vypněte přijímač obojku
Stiskněte a podržte tlačítko napájení po 2 sekundách, obojek přijímače a vypíná
se ukazatel zelené LED.
Poznámky: Chcete -li prodloužit životnost baterií, vypněte vysílač obojku a
přijímač, když se nepoužívají.



JAK NASTAVIT OBOJEK PŘIJÍMAČE

Jak namontovat obojek přijímače

DŮLEŽITÉ: Pro efektivní trénink je důležité umístění obojku přijímače. Kontaktní
body musí mít přímý kontakt s kůží vašeho domácího mazlíčka na spodní straně
krku. Chcete -li zajistit správné přizpůsobení, postupujte podle těchto kroků:
1. Udělejte, aby byl přijímač vypnut.
2. Nechte svého mazlíčka pohodlně stát na místě (3a).
3. Umístěte obojek přijímače na krk vašeho psa blízko uší. Střed kontaktních
bodů pod krkem vašeho psa a dotkněte se kůže. Někdy je nutné oříznout chlupy
kolem kontaktních bodů, aby se kontakt byl konzistentní.
4. Přijímací obojku by se měl přizpůsobit těsně, přesto dostatečně uvolněný, aby
se jeden prst vešel mezi obojek a krk vašeho domácího mazlíčka (3C).
5. Nechte svého mazlíčka nosit přijímač několik minut a znovu zkontrolujte
přizpůsobení. Znovu zkontrolujte přizpůsobení.

6. Jak připojit přijímač k obojku? Sledujte kroky 1-2-3-4 instruovaných pro
vlákno.

Poznámky: V případě, že máte v
balíčku obojek TPU, označte délku
obojku a odstřihněte nadbytek.
Utěsněte okraj řezaného popruhu
držením nad ohněm na několik sekund.



Jak najít nejlepší úroveň vibrací/ impulsu / zvuku pro vašeho domácího
mazlíčka?

Vzdálený výcvikový obojek má 99 úrovní stimulace pro elektrostatický impuls a
16 úrovní pro vibrace. Vždy začněte na nejnižší úrovni a propracovejte se
nahoru. To vám umožní vybrat úroveň stimulace, která je pro vašeho domácího
mazlíčka nejlepší. Jakmile umístíte přijímač obojku na svého domácího mazlíčka,
je čas najít úroveň stimulace, která je pro něj nejlepší. Tomu se říká úroveň
rozpoznávání. Změna  chování vašeho domácího mazlíčka, jako je rozhlížení
kolem zvědavosti, škrábání na jeho obojku, naznačuje úroveň rozpoznávání,
která je pro něj nejlepší.

Postupujte podle níže uvedených kroků a najděte úroveň uznání svého
domácího mazlíčka:

1. Počínaje úrovní 1 na digitálním displeji stiskněte tlačítko vibrace / impulsu
nepřetržitě po dobu 1 až 2 sekundy.
Poznámka: Když je tlačítko vibrace / impulsu zadrženo po dobu 10 po sobě
jdoucích sekund, vysílač bude vysílat „časový limit“ a musíte uvolnit a stisknout
tlačítko znovu, než bude možné dodat další stimulaci.
2. Pokud váš mazlíček nevykazuje žádnou reakci, opakujte úroveň stimulace
několikrát, než se přesunete na další úroveň.
3. Váš mazlíček by neměl kňučet, když je použitá stimulace obojku. Pokud se
stane, že úroveň stimulace je příliš vysoká, musíte se vrátit předchozí úroveň a
opakovat proces.
4. Pohybujte se skrz stimulační úrovně, dokud váš domácí zvíře spolehlivě
nereaguje na stimulaci.
5. Pokud váš mazlíček nadále nevykazuje žádnou odpověď na nejvyšší úrovni,
zkontrolujte přizpůsobení límce přijímače. Pokud má váš mazlíček dlouhé nebo
husté chlupy, použijte prosím delší sadu kontaktních bodů v balíčku. Poté se
vraťte na #1 a opakujte proces.

Jak maximalizovat vzdálenost
Terén, počasí, přenos yegetace z jiných rádiových zařízení a další faktory ovlivní
maximální dosah obojku. Dálkový vysílač v honzontální poloze od těla, aby
dosáhl optimálního zavoleného. Pro maximální sílu signálu udržujte zařízení
správně nabité.



NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ
Dálkový výcvikový obojek používá lithium-polymerové baterie, NENABÍJEJTE
zařízení v blízkosti hořlavých látek. Před použitím plně nabijte dálkový vysílač a
přijímací obojek. Dálkový výcvikový obojek nabíjejte, pokud:
-Indikátor na přijímacím obojku rychle bliká.
-Na LCD displeji dálkového vysílače zbývá pouze 1 proužek stavu nabití baterie.
-Indikátor na dálkovém vysílači a přijímacím obojku se nerozsvítí.

Kroky nabíjení:
1. Zapojte adaptér do standardní zásuvky.
2. Zvedněte gumový kryt na nabíjecí zásuvce přijímacího obojku.
3. Připojte konektory kabelu USB k nabíjecímu konektoru na obojku přijímače a
dálkovém vysílači.
4. Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru, powerbance nebo k počítači.
Poznámky:
Dálkový vysílač: Po úplném nabití se zelený indikátor LED rozsvítí.
Přijímací obojek: Přijímač: Plně nabitý, zelený LED indikátor bude svítit.
Doba nabíjení trvá 2 až 3 hodiny, zelená kontrolka na dálkovém vysílači a modrá
kontrolka na přijímacím obojku budou při nabíjení pomalu blikat.

Varování:
V případě, že musíte použít nabíječky pro
nabíjení, použijte prosím nabíječky s
výstupním napětím 5 V.
Nevhodné nabíječky způsobí poškození
zařízení.
Pokud je zařízení nabíjeno nevhodnými
nabíječkami, přijímač obojku vydá
výstražný tón a červená kontrolka na
dálkovém vysílači začne rychle blikat.
Poznámky:
1 Nevhodnými nabíječkami se rozumí
nabíječky s výstupním napětím vyšším než
5 V.



JAK SPÁROVAT DÁLKOVÝ OVLADAČ A PŘIJÍMAČ
Pokud váš přijímací obojek nezapípá, když stisknete tlačítko zvuku na dálkovém
vysílači, nebo máte pocit, že přijímací obojek nereaguje na dálkový vysílač,
postupujte při párování podle následujících kroků.
1. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko napájení na přijímacím obojku po dobu 2
sekund, aby se přijímací obojek zapnul.
2.Stiskněte 3krát tlačítko napájení, abyste vstoupili do režimu párování. Uslyšíte
pípnutí a indikátor se rozsvítí. Nyní budete mít 10 sekund na dokončení párování
3. Stisknutím tlačítka nebo na dálkovém vysílači dokončete párování. Poté bude
obojek přijímače reagovat na vaše operace na dálkovém ovladači.

Tipy: Pro spárování dálkového vysílače a přijímacího obojku můžete zvolit kanál
1 nebo kanál 2. Systém může spárovat 2 přijímací obojky současně. Pokud se
vám nepodaří zařízení úspěšně spárovat, může to být způsobeno rušením
signálu. Zkuste to prosím změnit na jiné místo nebo se obraťte na naše servisní
středisko.

Poznámky: Dálkový vysílač a přijímací obojek budou fungovat pouze na kanálu,
který jste spárovali. Pokud jste například spárovali dálkový vysílač s přijímacím
obojkem na kanálu 1, může dálkový vysílač ovládat přijímací obojek pouze na
kanálu 1 a na kanálu 2 nebude fungovat.

Systém dokáže spárovat 2 obojky přijímače na
2 různé kanály současně. Pokud jste si
zakoupili verzi se dvěma obojky přijímače,
druhý kanál zvolte stisknutím tlačítka kanálu
na dálkovém vysílači.

1 přijímací obojek spárovaný s kanálem 1

1 Přijímací obojek spárovaný s kanálem 2



JAK OTESTOVAT FUNKCE OBOJKU

TEST ZVUKU
-Stisknutím tlačítka otestujte funkci varovného tónu.
-Přijímací obojek zapípá a na obojku se objeví zelený indikátor, který signalizuje,
že funkce zvuku funguje.

TEST VIBRACÍ
-Stisknutím tlačítka otestujete funkci vibrace.
-Přijímací obojek bude vibrovat spolu s pevným zeleným indikátorem na
přijímacím obojku, což znamená, že funkce vibrace funguje.

TEST IMPULSU
-Zajistěte zkušební žárovku na kontaktních bodech přijímače.
-Stisknutím tlačítka impulsu otestujte jeho funkci.
-Testovací žárovka se rozsvítí spolu s pevným zeleným indikátorem na přijímacím
obojku, což znamená, že statická stimulace funguje, testovací žárovka se při
vyšších úrovních šoku rozzáří.

Poznámky: Pro pohodlí a bezpečnost vašeho psa se před nasazením obojku
ujistěte, že jsou na kontaktních bodech nasazeny vodivé silikonové kryty. Vodivé
silikonové kryty mohou způsobit statický šok.



OBECNÉ TIPY
-Eliminujte jedno nesprávné chování nebo učte jeden povel poslušnosti
najednou. Pokud budete při výcviku postupovat příliš rychle, může dojít ke
zmatení vašeho zvířete.
-Buďte důslední. Napravte svého mazlíčka pokaždé, když se špatně chová.
-Pokud na něj nemůžete dohlížet, doporučujeme omezit zvíře v situacích, ve
kterých se v minulosti špatně chovalo. Nastavení situace jako tréninku však
může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch.
-Pokud zvíře reaguje na pípnutí tím, že se schová nebo se chová ustrašeně,
přesměrujte jeho pozornost na jednoduché a vhodné chování, například na povel
"sedni".
-Zvířata by měla být před použitím výcvikového obojku stará alespoň 6 měsíců.
-Výcvikový obojek smí používat pouze zodpovědní členové rodiny. Není to
hračka!
-Další domácí zvířata v dosahu sluchu budou ovlivněna tréninkovým pípáním.
Tréninky by proto měly probíhat mimo dosah sluchu ostatních domácích zvířat.
Nikdy nepoužívejte dálkový trenažér k nápravě nebo odstranění jakékoli formy
agresivního chování. Doporučujeme vám kontaktovat místního veterinárního
lékaře nebo profesionálního trenéra, aby zjistil, zda vaše zvíře není agresivní.

Je stimulace pro mé zvíře bezpečná?
Stimulace je sice nepříjemná, ale pro vašeho mazlíčka neškodná. Elektronická
výcviková zařízení vyžadují interakci a výcvik ze strany majitele, aby bylo
dosaženo požadovaných výsledků.

Jak starý musí být můj mazlíček před použitím výcvikového obojku na
dálku?
Váš mazlíček by měl umět rozpoznat základní povely poslušnosti, jako je "sedni"
nebo "zůstaň". Před použitím trenažéru by mělo být zvíře staré alespoň 6
měsíců.

Jakmile bude můj mazlíček vycvičen a bude poslouchat mé příkazy, bude
muset nadále nosit přijímací obojek?
Pravděpodobně ne. Je možné, že budete muset čas od času výcvik posílit pomocí
přijímacího obojku.

Je přijímací obojek vodotěsný?
Ano. Přijímací obojek splňuje standard laboratorních testů vodotěsnosti, ale
dbejte na to, abyste při nabíjení udržovali prostor v suchu. Poznámky: Dálkový
vysílač není vodotěsný.

Jak mohu s výcvikovým obojkem na dálku dosáhnout co největšího
dosahu?
Dosah dálkového výcvikového obojku se liší v závislosti na terénu, počasí,
vegetaci a také na vysílání z jiných rádiových zařízení. Tipy pro maximalizaci
dosahu naleznete v části "Jak systém funguje".


