UŽIVATELSKÝ MANUÁL PATPET T700

FUNKCE:

●
●
●
●
●
●

Dobíjecí - jak vysílačka, tak přijímač
Krátkodobě ponořitelný přijímač, vodotěsná vysílačka
Nastavitelná úroveň vibrací a el.impulzu v 8 úrovních
Výběr ze 3 módů - zvuk, vibrace a impulz
Možnost rozšíření pro 2 psy
Dosah až 600m

OBSAH BALENÍ:

●
●
●
●
●
●

Přijímač
Vysílačka
Duální USB nabíječka
Nastavitelný obojek
Testovací výbojka
Manuál

TIPY:

●
●
●
●
●

Před prvním použitím zařízení plně nabijte a vyzkoušejte funkčnost obojku
Výcvik začínejte vždy na nejnižší úrovni el.impulzu a vždy sledujte chování Vašeho
psa
Před použitím el.impulzu zkuste nejprve psa upozornit pomocí zvuku nebo vibrací
Vždy požadujte vykonání pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výcviku
buďte důslední a trpěliví zároveň
Prohlížejte psovi kůži na krku, zda-li nedochází k podráždění

ZAPNUTÍ OBOJKU:

●
●
●
●
●
●

Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete vysílač.
Podsvícení LCD displeje bude aktivní po dobu 10 sekund
Na přijímači se dotkněte tlačítka ON/OFF, rozsvítí se světlo se zvukem
Po spuštění přijímače bliká kontrolka každých 10 sekund, což znamená, že přijímač je
připraven přijímat pokyny vysílače.
Pokud nepřijde do minuty žádný příkaz, přijímač automaticky přejde do režimu
hibernace, který lze probudit signálem dálkového ovládání.
Pokud chceme přijímač vypnout,2x po sobě stiskněte tlačítko ON/OFF, přijímač
se po vypne
Poznámka: Pro prodloužení životnosti baterií, vypínejte přijímač, pokud není používán.

●
●
●
●

●

Pokud stisknete tlačítko vibrace, přijímač vysílá vibraci.
Pokud stiskněte tlačítko impulz, přijímač vysílá impulz.
Pokud stisknete tlačítko zvukového upozornění, přijímač vydá tón.
Stiskněte a podržte tlačítka impulz a vibrace zároveň. Přijímač vysílá nepřetržitou
vibraci/impulz a po 10 sekundách se vypne. Nedoporučujeme držet obě tlačítka
zároveň po dlouhou dobu.
Pokud chcete přepnout mezi psy, stiskněte tlačítko pro změnu kanálu a vyberte psa.

SPRÁVNÉ NASAZENÍ OBOJKU:

Aby byla zaručena bezpečná a správná účinnost obojku, musí být správně nasazen.
● Každý elektronický obojek musí těsně přiléhat ke kůži. Elektrody musí přiléhat až ke
kůži pod srstí, ale nesmí škrtit.
● Pokud je obojek příliš volný, stimulace nebude fungovat správně, neboť nedochází ke
správnému kontaktu elektrod s kůží zvířete. Pokud pes nereaguje na stimulaci, vždy
zkontrolujte, zda elektrody těsně přiléhají ke kůži.
● Během tréninku nebo při běhu může příliš volný obojek způsobit podráždění kůže na
krku zvířete. Správně přiléhavý obojek pomůže zabránit výskytu podráždění.
● Správná přiléhavost obojku je důležitá. Musí být nasazen tak, aby psa neškrtil a aby
mohl dýchat normálně. Obojek nikdy nesmí bránit zvířeti v dýchání. Přijímací obojek
musí být umístěn správně ve středu krku zvířete.
●

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).

MAXIMALIZACE DOSAHU

S obojkem Patpet T700 máte kontrolu nad svým psem do vzdálenosti 600 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.

NABÍJENÍ

Provoz zajišťují 2 Li-ion baterie, přiložené v balení.
Před prvním použitím, nabíjejte zařízení po dobu 4 hodin. Poté je baterie plně k dispozici
po 2-3 hodinovém nabíjení. Vysílač i přijímač nabijte pomocí přiloženého USB kabelu

TESTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Zapněte přijímač.
2. Přiložte testovací diodu na elektrody.
3. Stiskněte tlačítko pro impulz.
4. Testovací dioda bliká. Poznámka: při vyšší úrovni impulzu svítí testovací dioda jasněji
5. Vypněte přijímač.

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

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

