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VIKTIG INFORMATION
• VARNING: Läs alla instruk  oner.

Spara dessa instruk  oner.
• VARNING – Anslut inte  ll nätadaptrar eller 

eldriven utrustning. Koppla bort ba  eriet från 
aggregatet innan laddning. 

• Denna apparat är inte avsedd a   användas av 
personer (inklusive barn) med nedsa   fysisk eller 
mental förmåga, eller brist på erfarenhet och 
kunskap, såvida de inte hålls under uppsikt eller får 
instruk  oner om apparatens användning av en person 
som ansvarar för deras säkerhet. 

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

• 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. 

• 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 elstängslet.

• Denna apparatur är inte tänkt a   användas av barn eller handikappade personer utan övervakning. 
Installera utom räckhåll för barn. 

• Använd inte elstängselaggregatet med e   icke-uppladdningsbart ba  erier. 
• Montera inte aggregatet på platser som är utsa  a för värme (t.ex. en soluppvärmd vägg).
• Överlämna service och ba  eribyte åt e   av Gallaghers auktoriserade servicecenter.
• Kontrollera lokala förordningar för specifi ka regler.
• 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. 
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• 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 ska installeras på så sä   a   de inte utgör någon fara för personer, djur eller omgivningar.
• 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 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.
• Installera inte något jordsystem för di   elektriskt stängsel på e   avstånd mindre än 10 meter från 

andra jordningssystem.
• Använd matarledning i byggnader och på de ställen där jord kan fräta på frilagd galvaniserad tråd. 

Använd inte elkablar avsedda för hushållet.
• 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 volt Avstånd i meter

 1 000 3
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Spänning i kra  ledning volt Avstånd i meter

> 1 000  33 000 4

> 33 000 8
• 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  .

• 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 jordningsspjut. Tydliga varningsskyltar 
bör sä  as upp 
på alla punkter där personer har  llgång  ll trådarna.

• För alla nät bör du se  ll a   extrautrustning som är ansluten  ll det elektriska djurstängslet ger 
samma isoleringsgrad mellan stängselkretsen och nätenheten som aggregatet.

• 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. (050086).

• 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 nedan.

• 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.

• Placera utrustningen väl skyddad mot väder och vind om den är cer  fi erad av  llverkaren som 
passande för användning utomhus och är en typ med e   minimum av skydd IPX4.

De  a aggregat uppfyller interna  onella säkerhetskrav och  llverkas enligt interna  onell standard.

Gallagher förbehåller sig rä  en a   göra ändringar utan föregående varning av valfri 
produktspecifi ka  on för a   förbä  ra säkerhet, funk  on eller design.
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. 
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ÖVERSIKT

1 LED-status Grön Ba  eri OK

Röd Ba  eri behöver underhåll. Se 
Felsökning (sid. 66)

2 Stängselkontakt Ansluts  ll stängslet

3 Jordkontakt Ansluts  ll jordspjut

4 Monteringshål Monteringshål stolpe/vägg

5 Montering 
stålstolpe

Möjliggör montering på T-stolpe, Y-stolpe 
eller liknande

6 Trådkrokar Möjliggör upphängning av aggregatet på 
stängseltråden

7 Ba  erianslutning Ledningsset 12 V ba  eri

7

6

5

2

4

1

3
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INSTALLATIONSANVISNINGAR

Steg 1. Montera aggregatet

Fly  bar installa  on
Montera aggregatet på en stolpe, (se sid. 64) utom räckhåll för barn . 
Montera på en plats där aggregatet inte löper risk a   antändas eller skadas 
mekaniskt och på en plats där ledningarna inte kan tuggas på av djur.

Eller häng aggregatet direkt på e   stängsel med hjälp av de inbyggda 
trådklämmorna.

1. Jordspjut
2. Jordning (Grön)

5. Poly/Turbotråd
6. Extenda plaststolpe

3. Stängsel (Röd)

4. Spole  
7. Isolerat handtag
8. Ledningsset/ba  eri 

Fly  bara stängsel

1

4

5

6
7

8
2

3

xFÖRSIKTIGHET:
Lämna inte aggregatet med fronten nedåt.
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Steg 2. Anslut jordspjutet och stängslet
Använda medföljande ledningsset:

a) Anslut den gröna kontakten  ll 
jordspjutet minst  1 m i marken.

b) Anslut den röda terminalen  ll 
stängslet.

Steg 3. Ansluta ba  eriet
(De  a slår på aggregatet.)

a) Se  ll a   stängslet är redo a   
användas.

b) Anslut det medföljande 
ba  eriledningssetet aggregatet 
 ll ba  eriet.

 - Röd kabel  ll ba  eriets 
pluspol,

 - Svart kabel  ll ba  eriets 
minuspol. 

Vik  gt! Använd e   12 V uppladdningsbart djupurladdningsblyba  eri.

Grön

Röd

SvartRöd
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LÄR DIG FÖRSTÅ AGGREGAT
Status LED

Grön Blinkar grön med varje stängselpuls. Ba  eri OK.

Röd Aggregat har slutat a   pulsera. Ba  eri behöver 
underhåll. Se Felsökning.

Batteriprestanda
Aggregatet Veckor

B60 5*

*baserat på e   fulladdat 70 AH ba  eri.

Gallagher rekommenderar:

• Använd 12 V djupurladdande blyackumulator.

• Ba  erier av samma typ och från samma  llverkare kan parallellkopplas för 
a   öka kapaciteten.

• Lagra ba  eriet på e   torrt ställe mellan 0 oC och 30 oC. 

• Låt inte ba  eriet stå med mindre än 50 % laddning (12,0 V) under längre 
 d.

• Ba  erier ska vara placerade på en väl ven  lerad plats under laddning.

• Ba  erier måste kopplas bort från aggregatet under laddning.

• Ladda ba  erierna innan förvaring.
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TIPS & FELSÖKNING
Stäng av aggregatet innan stängselhantering eller ba  erianslutning.

Problem Orsaker Lösningar

LED-statuslampa 
lyser röd

Aggregat har slutat a   pulsera då 
ba  erispänningen unders  ger 11 
V. (De  a skyddar ba  eriet mot 
permanenta skador.)

Byt e   tomt ba  eri mot e   
fulladdat.

Stängslet saknar 
spänning

• Stängsel kortslutet
• Stängsel frånkopplat från 

aggregatet.
• Aggregat kan ha skadats av 

blixten

Kontrollera a   aggregatet 
inte är defekt;
 - koppla bort från 

stängslet och jord
 - mät stängslet och 

jordterminaler 
med en Gallagher 
stängselvoltmätare

 - om mindre än 5 kV, 
returnera aggregatet för 
service

 - om mer än 5 kV, är det 
fel på stängslet eller 
jordsystemet.
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AVFALL ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK 
UTRUSTNING

Denna symbol på produkten innebär a   produkten, förpackningen 
och i synnerhet ba  eriet inte får slängas med annat avfall. 
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 återvinningscentralen. 
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.

PRODUKTSPECIFIKATIONER
Ba  erityp 12V

Strömförbrukning 235 mA

Utgångsspänning (utan 
belastning)

8.5 kV

Lagrad energi 0.6 J

Utgångsenergi 0.4 J

Må  : HxBxD 221 mm x 203 mm x 107 mm

Vikt 1.05 kg

Kapslingsklassning IPX4

Överensstämmelse APAVE 10691434-001-1/A



SVE - GARANTIVILLKOR
Denna produkt är garanterat fri från defekter i material och u  örande under en period av e   år från 
inköpsdatum av slutanvändaren. De  a utesluter alla förbrukningsvaror som den levereras med, eller 
inu   produkten, där garan   den är 90 dagar (t.ex. rengöringsmedel, ba  erier – laddningsbara eller inte 
laddningsbara etc.) Gallagher reparerar eller byter ut, vårt val, trasig produkt som återlämnas  ll din 
återförsäljare eller oss inom denna  dsperiod. Utbytesmoduler garanteras 90 dagar från bytesdatum.

Denna garan   täcker inte skador som beror på: felak  ga strömkällor, förorening av ba  eri syra, fysisk 
misskötsel, åsknedslag, nedsänkning i va  en eller skador på extern kabeldragning. Gallagher, deras 
distributörer och deras återförsäljare tar inget ansvar för missbruk av denna produkt eller för någon 
olycka orsakad av manipulering, modifi ering eller missbruk av denna produkt. De  a påverkar inte dina 
lagstadgade rä   gheter.

ITA - CONDIZIONI DI GARANZIA
Questo prodo  o è garan  to da dife    di fabbricazione o nei materiali per un periodo di UN ANNO dalla 
data d’acquisto. I materiali di consumo forni   dentro o con questo prodo  o sono garan    per un periodo 
di 90 giorni (es. prodo    per la pulizia, ba  erie ricaricabili e non ricaricabili, ecc.). Entro questo periodo 
Gallagher riparerà o sos  tuirà, a sua discrezione, i prodo    dife  osi pervenu   al proprio centro assistenza 
o ad un rivenditore autorizzato. Le schede sos  tuite sono garan  te per 90 giorni dalla data di installazione.

La garanzia non copre danni causa   da: voltaggio d’alimentazione non corre  o, corrosione da acido delle 
ba  erie, manipolazione o u  lizzo improprio, colpi o cadute, fulmini e sbalzi di tensione, immersione in 
acqua o altri liquidi, danni ai cavi esterni. Gallagher, i distributori ed i suoi rivenditori non acce  ano alcuna 
responsabilità per l’uso improprio di questo prodo  o o per qualsiasi incidente causato da manomissione o 
modifi ca o uso improprio di questo prodo  o. Ciò non pregiudica i diri    legali. 

POR - CONDIÇÕES DA GARANTIA
Este produto está garan  do contra defeitos de materiais ou mão de obra pelo período de um ano a 
par  r da data da compra pelo usuário fi nal. Isso exclui qualquer suprimento fornecido com ou dentro 
do produto, para o qual o período de garan  a é de 90 dias (por exemplo, materiais de limpeza; pilhas 
e baterias carregáveis e não recarregáveis; etc.). A Gallagher efetuará reparos ou subs  tuirá (a critério 
da empresa) qualquer produto defeituoso que for retornado à própria empresa ou a seu Representante 
dentro desse período de garan  a. Módulos de troca têm garan  a de 90 dias a par  r da data de instalação.

Esta garan  a não cobre danos decorrentes de: tensão de entrada incorreta, contaminação por ácido 
da bateria, manuseio  sico incorreto, raios, imersão em água, danos à fi ação externa. A Gallagher, seus 
distribuidores e seus Representantes não se responsabilizam pelo uso indevido deste produto ou por 
qualquer acidente provocado pela violação, modifi cação ou uso incorreto deste produto. Isso não afeta 
seus direitos previstos por lei.


