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VIKTIG INFORMATION
VARNING: Läs alla instruk  oner

• VARNING: Denna apparatur är inte tänkt a   användas av 
barn eller handikappade personer utan övervakning. 

• Håll barn under uppsikt för a   vara säker på a   de inte leker 
med utrustningen.

• Inspektera matningssladden, kablar, ledningar och 
aggregatet regelbundet. Om du upptäcker skador bör du 
omedelbart sluta använda aggregatet och återlämna det  ll 
e   av Gallaghers auktoriserade servicecenter för repara  on 
i sy  e a   undvika faror.

• Aggregatet måste installeras under skydd och 
s  ckkontakten får inte hanteras när omgivande temperatur 
unders  ger +5 grader Celsius.

• I alla områden där det kan förekomma barn utan uppsikt som inte känner  ll farorna med 
elstängsel, rekommenderas det a   en korrekt dimensionerad strömbegränsningsenhet med e   
motstånd på minst 500 ohm ansluts mellan aggregatet och det elektriska stängslet.

• Kontrollera lokala förordningar för specifi ka regler.
• Med undantag av aggregat med låg eff ekt som drivs av ba  erier, så bör aggregatets 

jordningsspjut s  ckas ned i jorden åtminstone 1m.
• Elstängsel skall installeras på säkert avstånd från telefon- eller telegrafl injer samt 

radioantenner.
• Det är y  erst osannolikt a   väl isolerade och väl underhållna elstängsel som används i en miljö 

där vegeta  onen hålls e  er orsakar bränder. Koppla från aggregatet vid extrem brandrisk.
• Elstängsel och  llhörande utrustning ska installeras, användas och underhållas på e   sä   som 

minimerar faror för personer, djur och deras omgivning.
• Undvik konstruk  oner av elstängsel som sannolikt leder  ll a   djur eller personer fastnar.

• VARNING - INSTALLATÖRER/ANVÄNDARE BÖR TÄNKA 
PÅ: Undvik kontakt med elstängseltrådar, speciellt med 
huvudet, nacken och bröstkorgen. Klä  ra aldrig över, 
igenom eller under e   elstängsel med fl era trådar. Använd 
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en grind eller en speciellt u  ormad korsningspunkt.
• E   elektriskt stängsel skall inte matas från två olika aggregat eller från oberoende 

stängselkretsar från samma aggregat.
• Avståndet mellan trådarna på två valfria elstängsel som drivs av olika aggregat med 

oberoende  ming bör vara åtminstone 2.5m. Om de  a avstånd ska minskas så måste 
det ske med hjälp av e   isolerande material eller en isolerad metallbarriär. 

• LED ALDRIG STRÖM I TAGGTRÅDAR ELLER LIKNANDE VASSA TRÅDAR. 
• E   icke-elektriskt stängsel med exempelvis taggtråd eller rakbladstråd kan användas 

för a   stödja e   eller fl era avstängda trådar i e   elstängsel. Stödanordningarna för 
eltrådarna bör u  ormas för a   garantera a   dessa trådar placeras minst 150 mm från 
det ver  kala planet för icke strömförande trådar. Taggtråd och rakbladstråd skall jordas 
med jämna intervall.

• Följ rekommenda  onerna från  llverkaren av aggregatet gällande jordning.
• E   avstånd på minst 10 m ska bibehållas mellan elstängselaggregatets jordelektrod och 

andra anslutna jordningssystemdelar som strömkällans skyddande jordning eller tele-
kommunika  onssystemets jordning.

• Anslutna ledningar som dras i byggnader ska vara eff ek  vt isolerade från byggnadens 
jordade strukturella delar. De  a kan åstadkommas med hjälp av högspänningskabeln.

• Anslutningskablar som dras under jorden skall gå igenom en krets med isolerande 
material. I annat fall skall isolerad högspänningskabel användas. Försik  ghet bör iak  as 
så a   inte anslutningskablar skadas på grund av djurhovar eller traktorhjul som kommer 
ned i jorden.

• Anslutningskablar skall inte installeras i samma krets som huvudmatningsledningar, 
kommunika  onskablar eller datakablar.

• Anslutningskablar och elektriska djurstängseltrådar skall inte dras ovanför lu  burna 
elledningar eller kommunika  onsledningar.

• Korsningar med lu  burna elledningar bör om möjligt undvikas. Om en sådan korsning 
inte kan undvikas ska den göras under elledningen och i möjligaste mån i räta vinklar 
med denna.

• Om anslutningskontakter och elstängseltrådar har installerats nära en elledning bör 
gränsvärdena som anges nedan respekteras:
Minsta avstånd från kra  ledning

Spänning i kra  ledning voltSpänning i kra  ledning volt Avstånd i meterAvstånd i meter

  1 000 3

> 1 000  33 000 4

> 33 000 8
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• Om anslutningskontakter och elstängseltrådar har installerats nära en elledning bör deras 
höjd ovanför marken inte övers  ga 3 m.
Denna höjd gäller båda sidor av den ortogonala projek  onen av elledningens y  ersta 
ledare på marken, på e   avstånd av:

• 2m för elledningar som har en dri  spänning på högst 1000V;
• 15m för elledningar med en dri  spänning över 1000V.

• Elektriska djurstängsel avsedda för a   avskräcka fåglar, inhägnad av husdjur och träning av 
exempelvis kor behöver bara matas med aggregat med låg eff ekt för a   erhålla säker och 
 llfredsställande dri  .

• Avskräckning av fåglar: När aggregatet används för a   mata e   system med ledare som 
används för a   avskräcka fåglar från a   bygga bo på byggnader, bör ingen ledare anslutas 
 ll jord. En strömbrytare ska installeras så a   man kan isolera aggregatet från alla 

nätenhetens poler och tydliga varningsskyltar bör sä  as upp på alla punkter där personer 
har enkel  llgång  ll ledarna.

• När e   elstängsel korsar en allmän s  g skall en elfri grind införas vid denna punkt 
eller så ska en korsning med hjälp av stä  or upprä  as. Vid alla sådana korsningar skall 
in  lliggande eltrådar förses med varningsskyltar (021888).

• Elstängsel som är monterade utmed allmän väg eller s  g måste regelbundet förses med 
varningsskyltar fast förankrade på stängselstolpar eller fästa på den elektriska tråden. 

• Storleken på varningsskylten måste vara minst 100mm x 200mm.
• Bakgrundsfärgen på båda sidorna av varningsskylten måste vara gul. Inskri  en på skylten 

måste vara svart och skall an  ngen bestå av:
• texten “Var försik  g Elektriskt stängsel eller
• symbolen som visas:

• Inskri  en måste vara outplånlig. Inskri  en måste fi nnas på båda sidorna av 
varningsskylten samt a   höjden på inskri  en måste vara minst 25mm.

• Försäkra dig om a   all 230Volts driven, underordnad utrustning  ll di   elstängsel sörjer 
för en isolering mellan stängsel området och strömförsörjningen likvärdigt  ll den som 
medföljer elstängselaggregatet.

• Skydd mot väder ska ges för utrustning som inte har cer  fi erats av  llverkaren som 
passande för användning utomhus och är av en typ med e   minimum skydd av IPX4.

Förfa  aren tackar Interna  onal Electrotechnical Commission (IEC) för  llstånd a   återge informa  on 
från sin interna  onella publicering 60335-2-76 ed.2.2 (2013) Bilaga BB.1. Alla sådana utdrag är copyright 
IEC, Genève, Schweiz. Alla rä   gheter reserverade. Y  erligare informa  on om IEC fi nns på www.iec.ch. 
IEC har inget ansvar för placering och i vilket sammanhang de utdrag och innehåll återges av förfa  aren, 
och inte heller är IEC på något sä   ansvariga för det övriga innehållet eller rik  gheten i dessa.  

Spara dessa instruk  oner.
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SÅ HÄR FUNGERAR AGGREGATET 
Aggregatet sänder elektriska impulser  ll elstängslet med cirka 1 sekunds 
intervall. Dessa impulser ger djuren en kort, eff ek  v, men säker stöt. Stöten 
skadar inte djuret. Den är  llräcklig för a   djuret inte skall glömma den, utan 
undviker a   komma i kontakt med stängslet.

Praktiska råd
• Kontrollera de lokala stängselföreskri  erna innan du tar elstängsel i bruk. Lokala 

förordningar kanske kräver  llstånd för användande av elstängsel.  
• Kontrollera regelbundet a   elstängselaggregatet fungerar. De  a gör du genom 

a   kolla a   kontroll lampan blinkar. 
• Kontrollera stängslet regelbundet. Ta bort eventuell vegeta  on, nedfallna grenar/

kvistar etc. E  ersom de  a kan orsaka kortslutning och det innebär reducerad 
djurkontroll.

• Alla djur behöver en inlärningsperiod för a   lära sig respektera stängslet. Det kan 
ta fl era dagar för a   träna djuret och stängslet behöver kanske justeras lite.

• Djur som är hoppbenägna kan vara svåra a   stängsla in. Du kanske får prova dig 
fram  ll rä   höjd på stängslet. 

• Använd all  d högkvalita  va isolatorer. Isolatorer med dålig kvalitet, eller plaströr, 
är inte a   rekommendera e  ersom de o  a orsakar kortslutning.

• Använd kontaktklämmor (010851/010868) på alla skarvar du gör för a   försäkra 
dig om en bra kontakt.

• De  a aggregat måste jordas för a   fungera korrekt. De  a gör du genom a   
använda galvaniserade jordspjut. 

• Dubbelisolerad matarledning bör all  d användas inomhus, under grindar och 
där marken kan åstadkomma rost på exponerad varmgalvaniserad tråd. Använd 
aldrig hushållskabel. Den är endast lämplig för max 600V och läcker el.

• I permanenta elstängsel använd all  d en varmgalvaniserad High Tensile tråd med 
2.5mm diameter.
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4 STEGS INSTALLATIONS GUIDE

Steg 1. Montera aggregatet  
Aggregatet är enkel a   montera. Montera aggregatet på 
en vägg, skyddad, utom räckhåll för barn, i närheten av e   
230V u  ag. 
Montera aggregatet där det inte fi nns någon risk för a   
aggregatet kan orsaka brand eller mekanisk skada. 

1. Borra 2 x 4 millimeters hål (A & B) med hjälp av 
monteringsmallen på mi  ensidorna. 

2. Fäst de medföljande skruvarna i väggen och lämna dess 
huvuden ca 3 millimeter utanför väggen. 

3. Placera aggregatet över skruvarna och låt det sedan glida 
ner över dem. 2.

1.
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HobbyMaster
M50

Jordningssystem
i områden med dåliga jordningsförhållanden 

Djuret måste beröra både en strömförande tråd och en 
jordad tråd för a   få en kra  ig stöt. 

Jordspjut (008735)

RÖD

GRÖN

Strömförande

Jordning

Strömförande

b

Jordklämma 
(044030)

Det mest eff ek  va stället för e   jordningssystem är i ständigt fuk  g jord (se 
illustra  on a). I områden med dåliga jordningsförhållanden, se illustra  on b.

Steg 2. Installera jordningssystemet 
Byggnader, grindar etc. kan bli strömförande om aggregatet är dåligt jordat. 
Följ jordningsinstruk  onerna noggrant.

HobbyMaster
M50

Jordklämma 
(044030)

Alla strömförande system
(i områden med goda jordningsförhållanden)

Djuret måste beröra tråden och marken för 
a   få en stöt.

Strömförande

GRÖN

RÖD

Jordspjut (008735)

Strömförande

Strömförande

a
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Installera jordningssystemet minst 10m från eventuell kra  ledning, annan 
jordning, nedgrävd telefon- eller elkabel. S  ck ner galvaniserade jordspjut på 
ca 2m i marken,  lls bara 5cm av dem syns ovan mark. 

OBS! Dålig jordning kan orsaka 
störningar i din telefon, tv-apparat 
och radio. De  a märks genom e   
klickande ljud i exempelvis din 
telefon.

Steg 3. Anslut stängslet
Anslut aggregatets röda (STÄNGSEL) 
terminal  ll stängslet genom a   
använda dubbelisolerad kabel 
(021604/021611). Avlägsna 5cm 
av plastöverdraget i ena änden 
av kabeln. Böj änden av tråden 
 ll en ögla. Skruva loss den röda 

(STÄNGSEL) terminalen och s  ck 
in öglan mellan packningarna.  
Skruva fast terminalen, e  er a   
du säkerställt a   jordkabeln är 
på plats. Fäst den andra änden 
på stängslet med hjälp av en 
kontaktklämma (010851/010868).

Steg 4. Sätt i kontakten 
I 230V uttaget

Kontrollera a   lampan blinkar på 
aggregatet framsida.

Till stängsel

Grön

Till jord

Röd

Lampa
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KONTROLLISTA SPÄNNING

Nei  

Fungerar aggregatet?

Kontrollera 
jordningssystemet. 
Är denna högre än 
200V?

Dra ur 230V kontakten 
och koppla ifrån 
stängseltråden från 
den röda (STÄNGSEL) 
terminalen. Sä   i 230V 
kontakten igen och 
kontrollera. Är spänningen 
högre än 5000V?

1. Kontrollera a   alla skarvar/
anslutningar är OK t ex från stängsel 
 ll den röda (STÄNGSEL) terminalen, 

från jordningssystemet  ll den gröna 
(JORDNINGS) terminalen, vid grindar 
etc.

2. Kontrollera spänningen i stängslet 
på var 30:e meter. Notera om 
spänningen minskar. Ju närmre felet, 
desto lägre spänning.
Bli medveten om vad som orsakar fel 
och håll utkik e  er: trådstumpar som 
ligger  ll stängslet, kra  ig vegeta  on, 
trasiga isolatorer eller trådar etc.

Kontrollera 
strömförsörjningen. 
Om denna är OK 
behöver aggregatet 
repareras.
 

Förbä  ra 
jordningssystemet: lägg  ll 
fl er galvaniserade jordspjut 
 ll jordspänningen är 200V 

eller lägre.

Aggregatet 
behöver 
repareras

Ja Nei  

Ja

Nei  

Ja
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MATERIAL OCH VERKTYG
Gallagher återförsäljare erbjuder e   komple   sor  ment av produkter  ll di   
elstängsel.

HobbyMaster
M50

1 

GRÖN

RÖD

Spole

Poly Wire

Isolerat handtag

Ekonomispole 046167
Pigtailstolpe 
019267

Fly  bart stängsel

Vidofl ex 9 Turbo Plus

Jordspjut

För stängselspecifi ka  oner och design, vänligen kontakta din Gallagher 
återförsäljare.

HobbyMaster
M50

Permanenta stängsel

Slutstolpe

Slutstolpe
Hörnisolator 011025/011032

Stängselstolpe
Trådspännare 010882

Strömbrytare 060705

Varningsskylt 021888

Isolatorer i stängslet

Strömförande

Strömförande

Strömförande

Hörnisolator 011025/011032

Kontaktklämma

GRÖN

Jordspjut
Jordklämma

RÖD

Stängselstolpe

Isolatorer i stängslet
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PRODUKTSPECIFIKATIONER
M350 M550 M650

Strömförsörjning 230 V 50 Hz

Lagrad energi: 3.9 J 5.8 J 6.9 J

Utgångsenergi: 2.7 J 3.9 J 4.5 J

Utgångsspänning 
(obelastad):

8.7 kV 9.2 kV 9.2 kV

Kapslingsklassning IPX4

Må  : HxBxD 220mm x 180mm x 90 mm

Vikt: 1.5 kg

Överensstämmelse: 
APAVE

10223277-001-1/A 10223277-001-1/B 10223277-001-1/C

AVFALL ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK 
UTRUSTNING

Denna symbol på produkten innebär a   produkten inte får slängas med 
vanliga sopor. Istället, är det di   ansvar a   se  ll a   den kommer  ll 
en särskild återvinningscentral avsedd för elektronik och elektronisk 
utrustning. Det du lämnar plockas isär för hand på återvinningscen-
tralen. Farliga ämnen tas om hand och mycket av det övriga materialet 
i apparaterna kan återvinnas. För mer informa  on om var du kan lämna 
di   avfall, vänligen kontakta din kommun eller återförsäljaren som du 
köpt produkten av.


