Návod k obsluze daného typu zařízení
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2 Přípojka plotu
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3 Zemnicí přípojka
4 Síťový kabel 230V ~
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5 Upevňovací otvor

Není vhodný pro
provoz ve stájích!
Napájení 230 V ~!

4
a.) Montáž

Upevňovací otvory (5) jsou určeny pro montáž na zeď. Přístroj musí být instalován na svislé stěně, odolné
proti požáru, se síťovým kabelem směřujícím dolů, viz obrázek výše. Při venkovní montáži se zařízení musí
navíc chránit před deštěm a přímým slunečním zářením.
b.) Popis funkce zařízení
Spusťte zařízení bez plotu a uzemnění. Bliká-li nyní kontrolka (1) červeně nebo zeleně, je přístroj připraven k
provozu.
Nebliká-li kontrolka (1), musí být nejprve zkontrolováno síťové napětí, resp. napájecí vodiče. Není-li závada
patrná, měl by zařízení zkontrolovat odborník.
c.) Popis funkce s připojeným plotem (uzemnění + plot)
1. Připojte plot a uzemnění
2. Zapojte napájecí kabel 230V
Kontrolka (1)
3.

Bliká
zeleně

Funkce
Plot i
uzemnění v
pořádku

Napětí plotu
> 2500 V
= minimální
požadavek

Závada:
nedostatečné
uzemnění
4.

5.

Bliká
červeně

Nebliká

< 2500 V
Závada:
Plot je
zkratován se
zemí
Zařízení není
v pořádku

= nedostatečné

Poznámky
Plot v pořádku!
(předpoklad : Plot není přerušen)
Příznaky závady:
Napětí za zemnicí tyči > 1000 V
Viz možné příčiny závady v přiloženém návodu k použití (obrázek
2, s. 5)
Příznaky závady: Nízké napětí plotu, nepřítomnost nadměrného
napětí na zemnicí tyči
Změřte napětí plotu: minimální hodnota: 2500V po celé délce
plotu
Viz možné příčiny závady v přiloženém návodu k použití (obrázek
2, s. 5)
Viz výše: b.) Kontrola funkce zařízení

Bliká-li kontrolka rychleji než cca 1x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před uvedením do provozu je
zapotřebí zařízení podrobit odborné kontrole.
Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami!
Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v
přiloženém návodu k použití!
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