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Obr. 1 - Náhradní díly
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  Návod k obsluze elektrického ohradníku   hotSHOCK A50

(Z1) = max.   (Z2) = snížený výkon (Obr. 2)

Instalace a připojení:
Zdroj impulsů lze upevnit na stěnu nebo na robustní kůl oplocení.  Zemnící tyč musí být 
zaražena do země 
do co největší hloubky nejlépe na vlhkém místě  a propojena se zemnící svorkou               zdroje 
impulsů s použitím nekorodujícího vodiče. 

Obr. 3 Propojte kabelem vlastní oplocení a svorky zdroje                  označené symbolem blesku.

                                                                          
Zdroj Impulsů je chráněn před vodou pouze v případě, že je instalován podle návodu. Chraňte 
zdroj před přímým slunečním zářením. Zdroj impulsů nepoužívejte v pozici, kdy leží na zemi.

Provoz  (Obr. 2) :
Připojte zdroj impulsů k 12V  kyselinové baterii ( červená + / černá - ), zkontrolujte, aby 
připojovací svorky byly čisté a připojovací kabely měly správnou polaritu .
Používejte pouze dobíjecí  12V kyselinové baterie, během nabíjení musí být solnaté baterie 
umístěny v dobře větraném prostoru.

Stiskněte vypínač  (1) .
Zdroj provede aku-test , svítí kontrolka (2):
trvale zelená barva kontrolky = baterie je plně nabitá
kontrolka bliká zeleně nebo nesvítí = je třeba dobít baterii

Po několika sekundách je slyšet pravidelné klikání. Kontrolka (3) bliká v rytmu odeslaných 
impulsů. V případě špatné polarity připojení baterie zdroj impulsů nebude fungovat. Pokud 
kontrolka (3) bliká v rytmu impulsů, zdroj funguje správně. Pokud kontrolka nesvítí nebo svítí 
trvale, zdroj má závadu.

Zdroj impulsů má dva terminály:

Oba vývody mohou napájet oddělené ploty současně.  Zkrat  na výstupu Z2 nebude mít 
podstatný vliv na výkon výstupu Z1 . Zkrat na výstupu Z1  dále sníží výkon na výstupu Z2.

Zemnění:
Pro bezchybnou funkci zdroje a dosažení optimálních výsledků je dobré uzemnění velmi 
důležité.
Proto by uzemnění mělo být umístěné nejlépe do vlhkého a zarostlého místa.
Měla by použít zemnící tyč 1m dlouhá o průměru alespoň 12 mm. U dlouhých oplocení a na 
suché půdě je vhodné použít systém zemnícího drátu v oplocení, který je průběžně uzemněn 
podle potřeby. (Obr. 4)

 Servis:
 Opravu zdroje může provádět pouze kvalifikovaná osoba.
 Pro opravy lze používat pouze náhradní díly doporučené výrobcem.
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 ~10000V ~10000V ~ 2700V ~ 3000V ~ 1500V

 ~11000V ~12000V ~ 6000V ~ 8000V ~ 5500V

Dobití baterie -> po uplynutí cca.            = hodin    Ah    
  0,5 A

Technická data hotSHOCK A50, Type 10613

max. 80 km max.  80 km
      3

PRÁVO NA TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENO ! 

        max.délka oplocení 
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