
 

F800 
Zewnętrzne niewidzialne ogrodzenie GPS 

 

 

Instrukcja obsługi 



 

W JAKI SPOSÓB DZIAŁA 

Zasada działania bezprzewodowego 

ogrodzenia F800 GPS 

1. Punkt centralny i bezpieczna odległość 

są ustawione poprzez pozycjonowanie 

satelitarne GPS a Twój zwierzak może 

poruszać się swobodnie w obrębie 

ustawionego bezpiecznego promienia  

Poza ogrodzeniem W zasięgu ogrodzenia 

2. Kiedy twój zwierzak jest poza ustawionym bezpiecznym 
dystansem, produkt zostanie uruchomiony, wysyłając 
dźwięk, wibrację i impuls; kiedy twój zwierzak wróci do 
ustawionego bezpiecznego dystansu, ogrodzenie 
przestanie wysyłać korektę. 

3. W rezultacie pies nie będzie przekraczał wyznaczonej 
granicy 

Punkt środkowy ogrodzenia 



 

1. Włączanie/Wyłączanie 2.Szukanie sygnału GPS 

 

 

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
M przez około 3 sekundy, aby 
włączyć/wyłączyć produkt 

• Włącz produkt, aby wejść w tryb 
wyszukiwania sygnału GPS a na ekranie 
pojawi się GPS i migająca = = ikona. Po 
znalezieniu sygnału, GPS pokazuje różną 
liczbę pasków sygnału, zaleca się 
używanie produktu przy pełnych 
paskach sygnału. 

3. Ustalenie punktu środkowego ogrodzenia 

 

• Przed pierwszym użyciem konieczne jest wypozycjonowanie punktu 
centralnego. Gdy ekran się zaświeci, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
pozycjonowania, a na ekranie pojawi się ikona pozycjonowania i 000, 
wskazując, że pozycjonowanie zakończyło się sukcesem. 
(Jeśli nie ma ikony pozycjonowania i 000, pozycjonowanie nie powiodło się.) 



 

4 Funkcja automatycznej pamięci  

 

• Włączanie 

• Automatycznie zapamiętuje punkt 
centralny i odległość bezpiecznego 
promienia ostatniego pozycjonowania, i 
ponownie umieszcza punkt centralny i 
odległość bezpiecznego promienia, jeśli 
miejsce jest zmienione 

5. Ustawienie bezpiecznego promienia odległości 

 

 

• Po udanym pozycjonowaniu, kliknij ponownie przycisk pozycjonowania, 
ikona odległości i liczba odległości migają na ekranie, a następnie naciśnij 
przycisk w górę / w dół, aby dostosować się do żądanej bezpiecznej odległości 
promienia (15-999 jardów). 
(15-999 jardów), odległość zostanie automatycznie potwierdzona po 5S, lub 
kliknij przycisk pozycjonowania, aby potwierdzić ją ręcznie. 
Minimalna odległość promienia wynosi 15 jardów, a maksymalna odległość 
promienia wynosi 999 jardów (1 jard = 0,9144 metra) 

• Funkcja automatycznej pamięci umożliwia produktowi automatyczne 
przywołanie punktu centralnego i bezpiecznej odległości promienia z 
ostatniego pozycjonowania za każdym razem po włączeniu, a konieczne 
jest ponowne umieszczenie punktu centralnego i bezpiecznej odległości 
promienia w przypadku zmiany miejsca treningu. 



 

6 Jak zmierzyć odległość 

• Proszę opuścić punkt centralny po zakończeniu ustawiania zarówno punkt 
centralnego i maksymalnej odległość promienia 999 jardów, następnie idź do 
miejsca, w którym granica ma się zaczynać teraz na ekranie pokazywan jest 
odlegość w jardach od punktu centralnego 

Liczba jardów wyświetlana na ekranie to rozsądna 
bezpieczna odległość w promieniu (np. 300 jardów) 

Po zakończeniu tego etapu ustawień, możesz umieścić produkt na psie i 
zacząć go używać. 

Bezprzewodowe ogrodzenie F800 GPS wymaga jedynie 
odbiornika w postaci obroży (nadajnik nie jest potrzebny) 
do pracy w technologii pozycjonowania GPS i może objąć 
obszar zewnętrzny o promieniu do 999 jardów. Istnieją 
dwa tryby szkolenia, tj. tryb automatyczny i tryb stały, a 
także regulowane 6 poziomów oddzielnie wibracji i 
stymulacji statycznej, co ułatwia szkolenie psa. 

Punkt centralny Pożądana granica 



 

 

F800 GPS Bezprzewodowa obroża ogrodzeniowa 

 

 

OPIS ELEMENTÓW 

Kabel do ładowania 

Lampka testowa 

Styki 

Nakładki silikonowe Flagi Instrukcja 

PARAMETRY PRODUKTU 

Waga zwierzaka: od 10 kg (nie dla małych psów) 
Wielkość obroży: 8.46-23.82in 
Materiał obroży: TPU 
Tryby pracy: tryb automatyczny + tryb stały 
Ilość poziomów: 6 poziomów 
Ładowanie: ładowanie magnetyczne 
Pojemność baterii: 1500mAh 
Materiał: ABS tworzywo 
Wodoodporność: IPX7 



 

Pasek 

Góra/dół impuls wibracja 
Regulacja odległości 
bezpiecznego 
promienia 

Centralny punkt i ustawienie bezpiecznej odległości promienia  

Przycisk M: włączanie/wyłączanie i regulacja trybu 

Styki 
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OPIS PRZYCISKÓW 

Stymulcja statyczna 

Magnetyczny port do łądowania 



 

Ikona sygnału GPS: 
Im mocniejszy sygnał GPS, tym więcej pasków  

Ikona pozycjonowania: 
Gdy punkt środkowy zostanie umieszczony 
pomyślnie, wyświetlana jest ta ikona; gdy nie 
zostanie umieszczony, ikona miga, a produkt 
emituje sygnał dźwiękowy przez 5 sekund 

Ikona zasilania baterii: 
Jest wyświetlana w postaci czterech pasków, 
gdy jest w pełni naładowana. 
Tryb wibracji: 
Jeśli ta ikona świeci się, oznacza to, że produkt 
jest aktualnie w trybie wibracji 

Tryb impulsu 
Jeśli ta ikona jest włączona, oznacza to, że produkt 
jest obecnie w trybie wysyłania impulsu 

 

Ikona poziomu korekty: 
Jest to ikona poziomu wyświetlana podczas 
pracy 

OPIS IKONEK NA EKRANIE 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ikona bezpiecznej odległości: 
Gdy wyświetlana jest ikona odległości, liczba 
reprezentuje aktualnie ustawiony bezpieczny 
promień odległości, który nie jest wyświetlany, 
gdy nie jest ustawiony 

Ikona oczekiwania: 
Gdy miga, oznacza, że trwa wyszukiwanie GPS; 
gdy nie miga, oznacza nieustalony punkt 
centralny lub stan uśpienia. 

Ikona braku sygnału: 
Jeśli produkt nadal nie znajdzie sygnału GPS w 
ciągu 6 minut, przechodzi w stan głębokiego 
uśpienia, a GPS zostanie zawieszony, aby 
zmniejszyć zużycie energii. 

Tryb ochrony: 
Po każdych 6 poziomach korekty produkt wchodzi 
w tryb ochrony na 1 minutę, na ekranie pojawia 
się napis P i sygnał dźwiękowy, tryb ten trwa 
przez 1 minutę do wejścia w kolejny cykl. 

Wskazówki: Proszę w pełni naładować produkt przed 
użyciem 

 

 

 

ŁADOWANIE PRODUKTU I INSTALACJA 
STYKÓW 



 Ładowanie: Zetknij port magnetycznego kabla do 
ładowania z portem ładowania, a produkt może być 
ładowany po tym jak zostaną odpowiednio dopasowane 
Podczas ładowania, czerwone światło jest zawsze 
włączone, a zielone światło jest zawsze włączone po 
pełnym naładowaniu. 

  

1.Zamontuj styki 2. Dokręć je za pomocą lampki 

testowej 

 

3. Nałóż silikonowe nasadki 

 

Przetestuj działanie impulsu: 
Najpierw należy ustawić produkt na tryb 
stały z poziomem 6 stymulacji statycznej, a 
następnie umieścić lampkę testową na 
stykach i wyjść poza zakres promienia, 
lampka zapali się kiedy wysłany jest impuls 

TESTOWANIE IMPULSU 



 

1. Włączanie 

 

• Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć produkt: Pika raz, a ekran 
włączy się. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć produkt: 
Rozlega się podwójny sygnał dźwiękowy, a ekran gaśnie  

2. Szukanie sygnału GPS 

 

• Włącz produkt, aby wejść w stan sygnału wyszukiwania GPS, a na ekranie 
pojawi się GPS i migająca = = ikona. Po znalezieniu sygnału, GPS pokazuje 
różną liczbę pasków sygnału, zaleca się używanie produktu przy pełnych 
paskach sygnału. 

3. Pozycjonowanie środka ogrodzenia 

 

• Przed pierwszym użyciem konieczne jest ustawienie punktu centralnego. 
Gdy ekran się zaświeci, naciśnij i przytrzymaj przycisk pozycjonowania, a na 
ekranie pojawi się ikona pozycjonowania i 000, co oznacza, że 
pozycjonowanie się powiodło. 
(Jeśli nie ma ikony pozycjonowania i 000, pozycjonowanie nie powiodło się) 

DZIAŁANIE 



 
4. Funkcja automatycznej pamięci 

• Funkcja automatycznej pamięci umożliwia produktowi automatyczne 
przywołanie punktu centralnego i bezpiecznej odległości promienia z 
ostatniego pozycjonowania za każdym razem po włączeniu. Uwaga - konieczne 
jest ponowne umieszczenie punktu centralnego i bezpiecznej odległości 
promienia w przypadku zmiany miejsca treningu. 

  

Włączanie 

5 Ustawienie promienia 

• Automatycznie zapamiętuje punkt 
centralny i odległość bezpiecznego 
promienia ostatniego pozycjonowania, i 
ponownie umieszcza punkt centralny i 
odległość bezpiecznego promienia, jeśli 
miejsce jest zmienione  

 

 

Po udanym pozycjonowaniu, kliknij przycisk pozycjonowania ponownie, ikona 
odległości i numer odległości migają na ekranie, a następnie naciśnij przycisk w 
górę / w dół, aby dostosować się do żądanej bezpiecznej odległości promienia 
(15-999 jardów), odległość zostanie automatycznie potwierdzona po 5S, lub 
kliknij przycisk pozycjonowania, aby potwierdzić ją ręcznie. 
Minimalna odległość promienia wynosi 15 jardów, a maksymalna odległość 
promienia wynosi 999 jardów (1 jard = 0,9144 metra) 
* Naciśnij przycisk góra/dół, aby dostosować bezpieczną odległość promienia: 
naciśnij i przytrzymaj przez mniej niż 3 sekundy, aby zwiększyć odległość z 
przyrostem o 1 jard, a następnie zwiększyć z przyrostem o 10 jardów. 



 
Jak mierzyć dystans 

Liczba jardów wyświetlana na ekranie to rozsądna 
bezpieczna odległość w promieniu (np. 300 jardów) 

• Proszę zostawić punkt centralny po zarówno punkt centralny i maksymalna 
odległość promienia 999 jardów są ustawione, a następnie przejdź do 
granicy, gdzie chcesz zatrzymać się na, teraz odległość pokazana na ekranie 
jardów od punktu centralnego, a ten jard jest najbardziej rozsądne 
bezpieczne odległość promienia. 

Jak dopasować wibracje i impuls 

 

 

• Po włączeniu produktu naciśnij przycisk M, gdy ekran jest włączony, a ikona 
impulsu/wibracji miga. Wybierz ikonę impulsu/wibracji za pomocą przycisków 
góra/dół, a następnie naciśnij przycisk M, aby potwierdzić migający tryb, po 
potwierdzeniu na ekranie wyświetlana jest tylko potwierdzona ikona. 

 

Punkt środkowy Pożądana granica 



 
Ustawienie trybu automatycznego i stałego 

 

• Regulacja trybu treningowego: W przypadku regulacji trybu, L00 reprezentuje 
tryb automatyczny, a L01-L06 tryb stały. Po potwierdzeniu trybu stymulacji 
statycznej lub wibracji, naciśnij przycisk M, ikona L miga, aby wejść do regulacji 
poziomu, wyreguluj L00-L06 poprzez przycisk góra/dół, a następnie naciśnij 
przycisk M w celu potwierdzenia. 
(Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest tryb automatyczny + impuls) 

Opis trybów 

Tryb 

automatyczny/sta

ły 

Poziom Tryb impulsu Uwagi 

Poziom 1 dźwięk 

Tryb automatyczny działa 
automatycznie od 
poziomu 1 do poziomu 6; 

tryb stały musi być 
ustawiony ręcznie 

Poziom  2 Dźwięk, wibracja, impuls 
Poziom 3 Dźwięk, wibracja, impuls 
Poziom  4 Dźwięk, wibracja, impuls 
Poziom 5 Dźwięk, wibracja, impuls 
Poziom 6 Dźwięk, wibracja, impuls 

Tryb 

automatyczny/sta

ły 

Poziom Tryb wibracji 

Poziom 1 dźwięk 
Poziom 2 Dźwięk, wibracja 
Poziom 3 Dźwięk, wibracja 
Poziom 4 Dźwięk, wibracja 
Poziom 5 Dźwięk, wibracja 
Poziom 6 Dźwięk, wibracja 



 
Opis trybu ochronnego 

 

1 Kiedy Twój zwierzak przekroczy ustawiony bezpieczny promień odległości, 
produkt zostanie aktywowany i wysle pierwsze ostrzeżenie w postaci 
dźwieku/wibracji/impulsu (będzie 6 korekt, jeśli Twój zwierzak nie wróci do 
bezpiecznej odległości, a następnie produkt wejdzie w tryb ochrony po 6 
korektach i i wyśle dźwięk, przez jedną minutę, aby zatrzymać korektę wibracją i 
impulsem) 

Proszę przeczytać i przestrzegać kroków zawartych w tej 
instrukcji obsługi. 

• Obroża noszona zbyt długo lub zbyt ciasno na szyi 
zwierzęcia może powodować uszkodzenia skóry od 
zaczerwienienia do odleżyn; stan ten jest powszechnie 
znany jako odcisk. 

2. Po zakończeniu pierwszej rundy trybu ochronnego, jeśli Twój pupil nie 
powrócił do ustawionego bezpiecznego zakresu odległości, produkt wyśle 
drugą rundę korekt (6 korekt po których sygnał dźwiękowy będzie trwał aż do 
wyczerpania baterii lub powrotu Twojego pupila do bezpiecznego promienia 

* W każdym przypadku, gdy zwierzę powróci do ustawionej bezpiecznej 
odległości, produkt przestanie wysyłać korektę. 



 • Unikaj pozostawiania obroży na swoim zwierzęciu dłużej 
niż 12 godzin dziennie. 

• Jeśli to możliwe, zmieniaj położenie obroży na szyi 
zwierzęcia co 1 do 2 godzin. Sprawdzaj dopasowanie, aby 
uniknąć nadmiernego nacisku; postępuj zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nigdy 
nie podłączaj przewodu do obroży elektronicznej; 
spowoduje to nadmierny nacisk na styki. 
• W przypadku stosowania oddzielnego paska do obroży na 
smycz, nie należy wywierać nacisku na obrożę 
elektroniczną. 
• - Co tydzień myj wilgotną ściereczką okolice szyi Twojego 
zwierzęcia oraz styki obroży. Codziennie sprawdzaj, czy w 
miejscu kontaktu nie pojawiła się wysypka lub ból. 
• W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia 
należy zaprzestać stosowania obroży do czasu zagojenia się 
skóry. Jeśli stan ten utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, 
należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. 
• Te kroki pomogą zapewnić bezpieczeństwo i komfort 
Twojemu zwierzakowi. Miliony zwierząt domowych 
odczuwają komfort podczas noszenia styków ze stali 
nierdzewnej. Niektóre zwierzęta są wrażliwe na nacisk 
kontaktu. Po pewnym czasie możesz stwierdzić, że Twój 
pupil bardzo dobrze toleruje obrożę. Jeśli tak, możesz 
rozluźnić niektóre z tych środków ostrożności. Ważne jest, 
aby kontynuować codzienne kontrole obszaru 
kontaktowego. W przypadku stwierdzenia zaczerwienienia 
lub owrzodzenia należy zaprzestać stosowania obroży do 
czasu całkowitego zagojenia się skóry. 



 

1. Aby prawidłowo założyć obrożę: 
(nieprawidłowe noszenie wpłynie na efekt) 
A. Upewnij się, że odbiornik jest wyłączony i utrzymuj 
psa w wygodnej pozycji stojącej. 
B. Umieść odbiornik na środku szyi psa z przyciskiem 
włącznika skierowanym do góry i sprawdź szczelność 
obroży odbiornika. Normą jest, że pomiędzy obrożą 
szyją psa jest miejsce na palec pomiędzy obrożą a szyją 
psa. Zbyt luźne lub zbyt ciasne noszenie będzie miało 
wpływ na normalne działanie produktu. 
C. Przy prawidłowym montażu odbiornik/obroża nie 
będzie się przesuwał na psie. W takim przypadku punkt 
kontaktowy może ocierać się o skórę i powodować 
podrażnienia. Jeśli odbiornik/obroża jest zbyt ciasna, pies może 
mieć trudności z oddychaniem. 
D. If the collar strap is too long, it can be cut off with 
scissors. 
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ZAKŁADANIE OBROŻY 



  

Produkt nie jest solidną barierą. Został zaprojektowany 
jako środek odstraszający, aby przypomnieć zwierzętom 
domowym poprzez korektę, aby pozostały w ustalonej 
bezpiecznej odległości promienia. Ważne jest, aby 
regularnie wzmacniać szkolenie ze swoim zwierzęciem. 
Ponieważ poziom tolerancji na impuls różni się u 
poszczególnych zwierząt, nie możemy zagwarantować, że 
produkt we wszystkich przypadkach utrzyma zwierzę w 
ustalonej granicy. Nie wszystkie zwierzęta można 
wyszkolić tak, aby nie przekraczały granicy! Dlatego też, 
jeśli masz powody, aby sądzić, że Twój zwierzak może 
stanowić zagrożenie dla innych lub wyrządzić sobie 
krzywdę, jeśli nie jest trzymany z dala od przekraczania 
granic, nie powinieneś polegać wyłącznie na 
bezprzewodowym elektronicznym systemie 
ogrodzeniowym GPS, aby ograniczyć swojego zwierzaka. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
majątkowe, straty ekonomiczne lub jakiekolwiek szkody 
następcze, poniesione w wyniku przekroczenia granicy 
przez jakiekolwiek zwierzę. 

WSKAZÓWKI 


