
INSTRUKCJA PASTUCHA / NIEWIDZIALNEGO OGRODZENIA  DLA PSA

W-227B
Pastuchy w postaci niewidzialnego ogrodzenia przeznaczony jest wyłącznie dla psów. 
Stosowanie obroży treningowej można rozpocząć i psów, które ukończyły 6 miesięcy, znajdują 
się w dobrej kondycji fizycznej i nie okazują oznak agresji. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości 
odnośnie zdrowia swojego psa, skonsultuj się z weterynarzem. Zanim zaczniesz używać 
ogrodzenia zapoznaj się z całą instrukcją
obsługi. 

System oczekuje na zbliżenie się psa do granicy zakazanej strefy, pole przy granicy podzielone
jest na dwie strefy, ostrzegawczą w  której obroża wydaje dźwięki ostrzegawcze , jeśli pies nie
wycofa się i wejdzie w pole drugiej strefy obroża automatycznie wygeneruje impuls elektryczny
wraz z dźwiękiem mając na celu skorygowanie ścieżki którą podąża pies, jeśli  ten jednak nie
wycofa się, w miarę zbliżania się do granicy strefy impuls będzie narastał . Aby impulsy elektryczne
i dźwięki ustały pies będzie musiał się wycofać z zakazanej strefy. Po wycofaniu się psa ze strefy
zakazanej system przełączy się do trybu normalnego i będzie oczekiwał na dalsze zachowania
psa. Szerokość obu stref można ustalać dowolnie, przy pomocy pokrętła na centralce.

Odpowiednio poprowadzony przez etap szkolenia pies szybko nauczy się poruszać tylko
wytyczonym terenie. W celu podwyższenia efektywności szkolenia można oznaczyć linie graniczną
wyznaczonego terenu flagami, które umożliwią psu szybsze zauważenie granicy strefy. Do
jednego urządzenia można zastosować nieograniczoną liczbę obroży. Antena czyli przewód
rozciągnięty wzdłuż granicy zasilany jest z centralki i nie może być nigdy przerwany, zawsze musi
być zachowany obwód zamknięty.

 Krok 1 Przygotowanie
 Drut ogrodzeniowy ma 270/300 metrów długości , model W-227B umożliwia budowę ogrodzenia do 300/350m.

 Narysuj diagram terenu który ma zostać ogrodzony z uwzględnieniem przeszkód takich jak zabudowania, basen, droga, ogród. To 
pozwoli rozplanować przebieg kabla oraz jego długość.

 Ustal przebieg wszelkich wkopanych w ziemi instalacji elektrycznych gdyż będzie to miało wpływ na umiejscowienie kabla zagrody.

 Zaplanuj lokalizację transmitera, powinien się on znajdować w suchym miejscu z dostępem do gniazda elektrycznego.

 Upewnij się że drut ogrodzeniowy nie zostanie uszkodzony przez drzwi czy okno podczas zamykania. 

Najlepiej jest wyprowadzić drut ogrodzeniowy na zewnątrz przez specjalne otwory wykonane w tym celu.

 Narysuj na wykonanym uprzednio diagramie terenu przebieg drutu ogrodzeniowego. Pamiętaj że przewód razem z transmiterem 
powinien tworzyć obwód zamknięty. Jedna końcówka drutu powinna wychodzić z jednego terminala natomiast druga wchodzić do 
drugiego terminala transmitera.

Uwaga:

 Drut ogrodzeniowy nie powinien być krótszy niż 20m. Jeśli jest niewiele dłuższy pokrętło regulacji natężenia pola nie powinno być 
całkowicie odkręcone gdyż grozi to spaleniem transmitera. i zbyt dużym ograniczeniem swobody psa.

 Drut powinien być dłuższy niż 100m żeby można było bez konsekwencji odkręcać całkowicie pokrętło regulacji natężenia pola.

 Nie można drutu prowadzić w odległości mniejszej niż 2 metry równolegle do linii elektrycznych, telefonicznych, telewizyjnych, itp.

 Należy unikać umieszczania drutu w pobliżu metalowych przedmiotów gdyż sygnał pola ulegnie osłabieniu lub może stać się 
nieregularny. 

 Nie podłączaj drutu nawiniętego na szpulę gdyż zmniejszy to natężenie pola. 

 Nadmiar drutu po prostu odetnij.

                                                   

Przykładowe rozmieszczenie ogrodzenia.
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 Krok 2 Instalowanie drutu
 Nie zakopuj drutu zanim nie przetestujesz całego urządzenia.

 Izolacja drutu nie powinna być uszkodzona.

 Jeśli przedłużasz drut pamiętaj że połączenia powinny być wodoszczelne, nie używaj w  tym celu zwykłej taśmy tylko izolacyjnej lub 
koszulki termokurczliwej. 

 Zawsze wspomagaj się naszkicowanym wcześniej schematem.

 Narożniki zagrody powinny być kształtu zbliżonego do okręgu o promieniu 1 metr, co zapewni stałe natężenie pola w  tych miejscach.

 W celu zniesienia pola w niektórych strefach ogrodzenia, np. w pomieszczeniu, w którym znajduje się transmiter, można owinąć  wokół 
siebie dwa naprzeciwległe fragmenty drutu. Zwoje tak skręconych wzajemnie drutów powinny znajdować się w odległości  od 6-12 cm.

 Drut nie musi być zakopywany jednak dla jego ochrony jest to wskazane.

 Głębokość w  ziemi nie powinna być większa niż 5cm.

 Po rozmieszczeniu przewodu ponownie sprawdź urządzenie.

 Wzdłuż krawędzi obszaru oddziaływania pola umieść flagi ostrzegawcze, co razem z sygnałem dźwiękowym oraz impulsem elektrycznym
wzmocni oddziaływanie na zwierze i przyspieszy proces jego uczenia.

MONTAŻ OPCJONALNY

 Wieszając drut na ogrodzeniu metalowym nie wolno go wplatać w  siatkę, tylko musi być  rozpięty między słupkami po stronie ogrodzenia
na którą ma oddziaływać. To rozwiązanie jest dopuszczalne jednak na odpowiedzialność użytkownika. Tego tego typu montaż często 
powoduje nieregularność strefy reakcji jak i może powodować reakcję obroży w nieoczekiwanych miejscach wewnątrz ogrodzonego 
terenu.

UWAGA:

 Uszkodzone lub przerwane przewody można swobodnie łączyć, skręcając je po odizolowaniu końcówek ( około 2cm) , zaleca się 
zlutowanie końcówek przewodów po ich skręceniu, następnie zaizoluj połączenie za pomocą taśmy izolacyjnej lub koszulki 
termokurczliwej.

 Krok 4 Ustawianie natężenia pola 
 Większy zakres pola objawia się tym że obroża reaguje już w dalszej

odległości od drutu ogrodzeniowego. 

 Do ustawienia zakresu pola magnetycznego można użyć diody kontrolnej
załączonej w zestawie. Diodę zakłada się na elektrody obroży i sprawdza
zakres pola przez zbliżanie obroży w kierunku odrutowania. Kiedy dioda
zapala się oznacza to wyzwolenie impulsu elektrycznego.

 Odkręcanie pokrętła na transmiterze zgodnie z ruchem wskazówek zegara
powoduje zwiększanie obszaru, w którym oddziaływuje pole elektro-
magnetyczne, nie powoduje ono zwiększanie siły impulsu dostarczanego
zwierzęciu.

 Odkręcanie pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejsza
obszar pola. Całkowite przekręcenie pokrętła w lewo wyłącza urządzenie. 

 Krok 5 Testowanie urządzenia
 Urządzenie można przetestować jeszcze przed  zakopaniem przewodu kiedy jest on rozwinięty i rozmieszczony tak jak później  będzie 

on zakopany.

 Jeśli wszystko jest prawidłowo podłączone i transmiter jest sprawny powinny świecić się dwie diody „PW”i „OK.”.

 Jeśli dioda Break pali się na czerwono, oznacza to niewłaściwe podłączenie drutu lub uszkodzenie drutu.

 Działanie obroży można sprawdzić zakładając na jej elektrody diodę testową. Świecąca  się dioda świadczy o wyzwoleniu się impulsu 
elektrycznego. 

 Krok 6 Obroża
 Obroża W-227B jest obrożą wodoszczelną , uruchamianą automatycznie kiedy jest naładowana.

 Przed założeniem obroży psu należy ją naładować  ,Obroże akumulatorowe należy ładować od 2 do 3 godzin , pełne naładowanie  

sygnalizowane jest po przez palącą się ciągłym światłem zieloną diodę na obroży,
w trakcie ładowania dioda powinna palić się na czerwono. 

 Obrożę należy ładować za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB/MicroUSB
podłączając go do gniazda ładowanie z boku centralki.

W celu naładowania obroży należy otworzyć gumową zatyczkę na obroży, pod nią
ukryte jest gniazdo Ładowania.

UWAGA:
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 Nie zakładaj obroży psu dopóki urządzenie nie zostanie przetestowane, a sygnał pola ustawiony.

 Natężenie pola można sprawdzić dzięki dołączonemu do zestawu wskaźnikowi w postaci lampki.

 Umieść lampkę na elektrodach obroży i poruszaj się z nią wzdłuż drutu ogrodzenia trzymając ją na wysokości szyi zwierzęcia. 

 Słuchaj sygnału dźwiękowego oraz obserwuj wskazania lampki w celu dostosowania natężenia pola za pomocą pokrętła na transmiterze.

 Im pole większe, tym lampka oraz sygnał dźwiękowy uruchamiają się dalej od ogrodzenia. Im Pole jest mocniejsze, tym mniejsze 
prawdopodobieństwo ucieczki zwierzęcia.

 Sprawdź czy strefy bez sygnałowe ( skręcone przewody) rzeczywiście nie emitują pola.

 Sprawdź czy lampka oraz sygnał dźwiękowy nie uruchamiają się w pobliżu linii elektrycznych.

 Krok 7  Zakładanie Obroży
 Upewnij się, że elektrody dotykają skóry psa. Czasami konieczne może być przycięcie sierści z obszaru stykania się elektrod ze skórą 

zwierzęcia.

 Dłuższe elektrody są przeznaczone dla psów długowłosych.

 Obroża powinna być zaciśnięta tak aby elektrody cały czas stykały się ze skórą psa. Powinno być możliwe wciśnięcie tylko jednego palca
między obrożę, a szyję zwierzęcia.

ZASADY POPRAWNEGO UŻYTKOWANIA.

 Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla psów. Umieść obrożę po za zasięgiem dzieci.

 W trakcie noszenia obroży pies nie może nosić innych metalowych rzeczy: znaczki kolczatka itp.

 Nigdy nie zakładaj psu obroży na okres dłuższy niż 12 godzin na dobę i zdejmuj ją zawsze kiedy możesz kontrolować psa.

 Jeśli nie używasz obroży przez dłuższy czas wyjmij baterię lub w przypadku akumulatorka doładuj go do pełna co miesiąc.

 Przed i po użyciu obroży należy sprawdzić szyję psa. Jeśli coś budzi niepokój należy skontaktować się z weterynarzem. 

 Przed założeniem obroży psu, każdorazowo sprawdzaj czystość obroży i prawidłowe dokręcenie elektrod.

 Obroża musi być tak założona psu, aby elektrody były zawsze w kontakcie ze skórą psa.

 Kiedy obroża jest założona zbyt luźno będzie się prawdopodobnie przemieszczać obcierając i podrażniając skórę psa.

 Nie zakładaj psu obroży stale w tym samym miejscu, ponieważ może to spowodować podrażnienia. 

 Należy myć miejsce kontaktu elektrod ze skórą psa raz w tygodniu wodą z mydłem, po czym dokładnie spłukać. 

 Nie wolno stosować obroży w przypadku psów, których stan fizyczny nie jest dobry ( np. problemy ze skórą, epilepsja, itp.) lub mają 
zaburzenia zachowania, Jeśli stan psa w trakcie użytkowania obroży będzie budził twoje wątpliwości natychmiast skontaktuj się z 
weterynarzem.

 Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj substancji utleniających jak np. rozpuszczalnik, benzyna, albo inne substancje czyszczące. 
Używaj miękkiej nawilżonej szmatki lub ewentualnie naturalnego środka czyszczącego.

 W przypadku pojawienia się u psa oznak agresji należy niezwłocznie skontaktować się z treserem i trenować psa z obrożą elektroniczną 
wyłącznie pod jego nadzorem lub zgodnie z jego wskazówkami. 

Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy
oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów.
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i
promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.

Poddaj opakowanie i instrukcje obsługi
ponownemu przetworzeniu zgodnie z
lokalnym schematem recyklingu.

PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten
produkt może wyłącznie
wykwalifikowany personel.

Kontakt: 666-666-972

BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie
zatwierdzonych do użytku
baterii i akcesoriów. Nie
podłączaj niekompatybilnych
produktów.
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 Trening: 

Część 1

1.Wyłącz transmiter naścienny

2.Włóż obrożę psu.

3.Zapnij psa w długą smycz. Pobaw
się z psem przez 2-4 minut na wygrodzonym terenie z flagami wpiętymi w miejscu przebiegu 
odrutowania.

4.Podejdź w kierunku flag, złap jedną z nich, potrząśnij i powiedz „zła flaga” w karcącym tonie.

5.Wróć znów na środek zagrodzonego terenu i baw się z psem. Za posłuszeństwo nagradzaj psa 
smakołykiem.

6.Powtórz ćwiczenie w różnych miejscach wewnątrz zagrody.

Część 2

1.Włącz transmiter i ustaw pokrętło w zależności od potrzeb kierując się wskazówkami w instrukcji
obsługi (kroki 4-6).

2.Włóż psu obrożę w bezpiecznej odległości od granicy wyznaczonego terenu.

3.Zapnij psa na długiej smyczy i baw się z nim z daleka od ogrodzenia.

4.Zmieniaj miejsca zabaw na coraz bliższe ogrodzeniu. 

5.Za każdym razem kiedy pies stara się unikać flag nagradzaj go smakołykiem, nawet wtedy gdy 
sygnał elektryczny na obroży jest wyzwalany. 

6.Zakończ trening bawiąc się z psem w bezpiecznej części terenu.

Część 3

1.Z włączonym transmiterem i założoną obrożą baw się z psem zapiętym na smyczy w środkowej 
części terenu.

2.Po kilku minutach zabawy pokaż psu zabawkę do aportowania i wyrzuć ją poza ogrodzenie.

3.Jeśli pies przebiegnie przez flagi pozwól żeby sygnał w obroży został wyzwolony, a potem 
wprowadź psa z powrotem do środka zagrody.

4.Potrząśnij kilka razy flagą wypowiadając słowa w karcącym tonie.

5.W razie nieskuteczności systemu rozważ zwiększenie natężenia pola.(kroki 4-6 instrukcji 
obsługi).

6.Jeśli pies odmawia przebiegnięcia poza ogrodzenie 20 razy z rzędu, możesz przejść do 
następnej fazy szkolenia.

Część 4

1.Zacznij trening od powtórki z poprzednich etapów szkolenia.

2.Po uzyskaniu zadowalającego wyniku poprzednich etapów, odłóż koniec smyczy na ziemię, w 
razie potrzeby będziesz mógł go złapać, żeby przyprowadzić psa do wewnątrz zagrody.

3.Jeśli pies podczas zabawy przebiega przez flagi zdejmij mu obrożę, potrząśnij flagą karcąc 
słownie psa. 

4.Powtarzaj treningi, aż do czasu kiedy będziesz pewny, że zwierze będzie mogło przeciwstawić 
się pokusom wybiegnięcia poza ogrodzenie.

5.Treningi powtarzaj przez kilka dni z rzędu do czasu uzyskania zadowalającego efektu.

6.Czas wyszkolenia psa zależny jest od indywidualnych zdolności zwierzęcia, nie powinien zająć 
więcej niż tydzień.
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