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1. Przeznaczenie

INSTRUKCJA OBS£UGI
ELEKTRYZATORA

OGRODZENIA

Dziêkujemy Pañstwu za wybór naszego produktu.

Firma "OLKO", dziêki wykorzystaniu wieloletniego doœwiadczenia w konstruowaniu
elektryzatorów hodowlanych ma przyjemnoœæ zainteresowaæ Pañstwa nowym produktem.

Dziêki zastosowaniu techniki mikroprocesorowej, praca urz¹dzenia zosta³a bardziej
zoptymalizowana. Czas pracy na baterii zosta³ maksymalnie wyd³u¿ony przy
jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametrów jego pracy.
Elektryzator zalecany do ma³ych ogrodzeñ (do 10km) i œredniej wielkoœci zwierz¹t.
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PICADOR Lite - 900 9V

2. Dane techniczne
Napiêcie zasilania z akumulatora                                         12V , 12-15Ah
Napiêcie wyjœciowe bez obci¹¿enia 8.2
Napiêcie wyjœciowe pod obci¹¿eniem 500 4,0
Œredni pobór pr¹du przy zasilaniu  8,4V bez obci¹¿enia ~50 mA
Energia ³adowania 1

D³ugoœæ ogrodzenia 10 km max.
Szczelnoœæ obudowy IP54

(± 0,3 kV)

(± 0,3 kV)W

J
Czas impulsowania ~1,28 sek.

Temperatura pracy - 15 do +55 °C

E0004769W
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Rys. 1 Elektryzator ogrodzenia PICADOR - Lite

1.   Uchwyt pokrywy.

3.   Pojemnik baterii.

5.   Przycisk kontroli stanu baterii TEST.

9.   Zacisk czarny, uziemienie.

2.   Pokrywa z elektronik¹.

4.   Przycisk w³¹cznika/wy³¹cznika  zasilania POWER.

6. WskaŸnik kontroli stanu roz³adowania baterii
8. WskaŸnik kontroli impulsów wysokiego napiêcia.

10.   Zacisk czerwony, wyjœcie wysokiego napiêcia.
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3. Zasada dzia³ania.
Elektryzator elektroniczny (pastuch elektroniczny) jest urz¹dzeniem

wytwarzaj¹cym krótkie impulsy wysokiego napiêcia podawane na ogrodzenie
elektryczne okalaj¹ce pastwisko ze zwierzêtami hodowlanymi. Energia impulsu oraz
jego d³ugoœæ s¹ tak dobrane aby nie spowodowaæ pora¿enia zwierzêcia a jedynie
odstraszyæ go od ogrodzen a. W przypadku dotkniêcia ogrodzenia napiêcie na
ogrodzeniu gwa³townie maleje z 8,2kV do 4,0kV co przy niskiej energii impulsu
zabezpiecza przed pora¿eniem elektrycznym, a jedynie doznanie fizyczne jest
nieprzyjemne dla ¿ywego organizmu.
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Rys. 2. Wtyki zasilania.
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21. Wtyk ( ) zasilania baterii

2. Wtyk ( ) zasilania baterii.
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5. Uruchomienie i kontrola elektryzatora.

POWER
Elektryzator pod³¹czyæ do ogrodzenia zgodnie z rysunkiem 3.
Po przyciœniêciu przycisku powinien pulsowaæ ¿ó³ty wskaŸnik kontroli
impulsów wysokiego napiêcia (8).

Kontrola stanu baterii.
Nacisn¹æ i trzymaæ przycisk TEST. Œwiecenie wskaŸnika kontroli stanu  baterii w
kolorze czerwonym  oznacza ¿e Ÿród³o zasilania jest wyczerpane.
Jeœli po naciœniêciu przycisku TEST wskaŸnik kontroli stanu baterii siê nie zaœwieca,
oznacza to ¿e bateria nie jest wyczerpana.

6. Wskazówki u¿ytkowania.

7. Bezpieczeñstwo u¿ytkowania.

Dla w³asnego bezpieczeñstwa zachowaæ wy¿ej wymienion¹ kolejnoœæ czynnoœci
przy pod³¹czaniu elektryzatora do ogrodzenia.
Urz¹dzenie nale¿y instalowaæ w miejscu niedostêpnym dla dzieci.

Ewentualne naprawy powinien wykonywaæ uprawniony do

Je¿eli ogrodzenie jest d³u¿sze ni¿ 6 km, nale¿y podzieliæ je na odcinki o d³ugoœci nie
wiêkszej ni¿ 6 km z przerwami miêdzy nimi co najmniej 2m. Ka¿dy odcinek ogrodzenia
zasiliæ z oddzielnego elektryzatora. Przerwy miêdzy ogrodzeniami elektrycznymi
zabudowaæ materia³em izolacyjnym.

Elektryzator spe³nia warunki bezpieczeñstwa.

UWAGA!

tego punkt serwisowy.



4. Przygotowanie elektryzatora do pracy.

Kolejnoœæ postêpowania w celu zainstalowania lub wymiany Ÿród³a zasilania:
1. Zdj¹æ uchwyt pokrywy i zdj¹æ pokrywê z elektronik¹ z pojemnika na

bateriê rys. 4b.
2. Pod³¹czyæ przewody zasilaj¹ce z baterii lub z akumulatora, lub zasilacza do

3. W³o¿yæ akumulator lub bateriê do pojemnika.
4. Na³o¿yæ pokrywê na pojemnik baterii rys. 4a.
5. Wsun¹æ w prowadzenia w pokrywie uchwyt rys. 4b i rys. 4c.
6. Nacisn¹æ uchwyt tak jak pokazano na rys. 4d.
7. Po naciœniêciu, uchwyt zatrzaskowo po³¹czy obudowê pokrywy  z

elektryzatora zgodnie z rysunkiem 2.

pojemnikiem
baterii tak jak pokazano na rys. 4e.
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NACISK

3m

Rys. 3. Sposób pod³¹czenia elektryzatora PICADOR  do ogrodzenia
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Rys. 4a. Rys. 4b. Rys. 4c.

Rys. 4d. Rys. 4e.


