
5046 Odganjalec Water Guard Solar 

NAPOTKI GLEDE UPORABE 

Odganjalec živali »Water Guard Solar« odganja nepovabljene »obiskovalce« z neškodljivim 

vodnim curkom na vrtu ali parceli. V primeru, ko vgrajeni senzor znotraj dometa do 10 m 

zazna gibanje, bo vključil vodni curek za približno 5 sekund. Večino živali ta curek zmoti in 

zapustijo nadzorovano območje. Tudi zvok razdelilnega ventila, ki se ga sliši ob aktiviranju 

vodnega curka, moti živali in pomaga pri varnem preganjanju. Šele pri ponovni zaznavi 

gibanja se sproži nov curek vode. S tem je zagotovljen visok učinek pri zelo nizki porabi vode. 

Odganja majhne in velike ptiče, pse, mačke, divjad itd. Posebej primeren je za odganjanje 

sive čaplje od ribnikov. 

PREVERJANJE NAPRAVE 

Vzemite napravo iz škatle in preverite, če so na napravi ali njenih delih poškodbe. V takem 

primeru naprave ne uporabljajte. 

ZAČETEK OBRATOVANJA 

Privijte škropilnik (A) na navoj, ki se nahaja na zgornjem delu ohišja senzorja (7). Na rahlo 

privijte, da voda ne bo puščala. Pri privijanju ne pretiravajte, ker lahko poškodujete navoj. Ko 

ventil deluje, se sliši klikanje. 

Za preverjanje naprave zavrtite občutljivostno stikalo (6) na zadnji strani ohišja senzorja (7) v 

smeri urinega kazalca do stopnje 9. S svojo roko pojdite preko senzorja gibanja (3) na 

sprednji strani. Sedaj bi se moralo slišati klikanje. Ventil se odpre in klikanje je slišno približno 

5 sekund. Pred ponovno aktivacijo senzorja sledi približno 5 sekund pavze. To prepreči, da bi 

se živali navadile na napravo, kar se zgodi pri stalnem obratovanju. 

Sedaj zemeljsko cev (D) privijte na cev (C) in jo pritrdite na spodnji strani ohišja senzorja (7). 

Tudi tukaj ne uporabite preveč moči. Tudi tukaj na rahlo privijte, da voda ne bo puščala. 

Sedaj napravo z zemeljsko cevjo zapičite v zemljo in pazite, da škropilnik gleda v smer, kamor 

naj bi brizgal vodo. Pri tem ne pritiskajte preveč na ohišje, ker lahko pride do poškodb. 

Nastavite občutljivost senzorja na zadnji strani (6) naprave: 

Položaj »0« senzor ni aktiven 

Položaj »9« področje zajema ca. 10 m 

Sedaj priključite svojo vrtno cev na priključek, ki se nahaja na zemeljski cevi (klinu) (4). 

Za nastavite naprave še ni potrebno odpreti vode. (če pa zaradi glasnega okolja še ne slišite 

klikanja ventila, pa odprite vodo, da boste preverili napravo). 

Pojdite pred senzor (3), da preverite območje zajema senzorja in ustrezno nastavite 

občutljivost na zadnji strani (6), dokler ne dosežete želene distance. 

Sedaj lahko nastavite še kot brizganja in sicer tako, da spremenite razdaljo obeh 

omejevalnikov radija (1). Na rahlo pritisnite na njiju, da ju boste lažje zavrteli. Omejevalnika 

postavite tako, da bo kovinski ročaj deloval znotraj obeh omejevalnikov in da bo škropilnik 



kazal v želeno smer. Bolj kot sta omejevalnika narazen, večji je kot delovanja vodnega curka. 

Med obratovanjem se glava škropilnika med omejevalnikoma samodejno premika naprej in 

nazaj. Sedaj lahko odprete vodo in začnete uporabljati napravo. Če so potrebne nadaljnje 

nastavitve, ponovite prejšnje korake. 

Pozor: Za polnjenje akumulatorskih baterij postavite ali položite napravo na sončno mesto, 

da bodo sončne celice priskrbele dovolj energije in da delovanje naprave zaradi pomanjkanja 

omrežne napetosti ne bo omejeno. Za zagotovitev funkcije senzorja (3) redno čistite lečo z 

vlažno krpo, ki se ne kosmati. 

Ob nevarnosti slane naprave ne pustite zunaj. Za čas skladiščenja vzemite baterije iz naprave. 

Zaznavno območje PIR javljalnika gibanja: 

Sledeče informacije glede PIR javljalnika gibanja služijo zgolj kot referenca. Na občutljivost 

senzorja negativno vplivajo spremenljivi parametri ko so npr. vreme in okolica. 

PIR senzor: 

kot zajema: ca. 120° (odvisno od vremena in okolice) 

domet: do cca. 10 m (odvisno od vremena in okolice) 

trajanje pavze: cca. 5 sek 

PREVIDNOSTNI UKREPI 

Naprave ne usmerjajte na sosednje parcele ali javno dostopne površine. 

Naprava je predvidena izključno za uporabo na lastni parceli. 

Odganjalec živali je narejen za reševanje težav s prosto sprehajajočimi se, neprivezanimi ali 

potepuškimi živalmi. 

OSKRBA Z ENERGIJO 

Akumulatorska baterija: 

1. Odprite pokrov predala za baterije (5) tako, da odvijete 4 vijake. Sedaj vstavite 

baterijski paket velikosti »M« /Mignon/ AA (NiMH 1,2 V). Pri tem pazite na pravilno 

polarnost. 

2. Zaprite pokrov predala za baterije (5) tako, da spet privijete vse vijake. Pazite na to, 

da je pokrov dobro zaprt. 

Pozor! Pomembni napotki glede baterije: 

Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije. Če baterije stečejo, lahko to 

trajno poškoduje napravo. Baterije in akumulatorske baterije ne sodijo med gospodinjske 

odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko obvezani, da baterije oddate na zbirnem mestu v svoji 

občini/delu mesta ali pri trgovcu, da bodo odstranjeni na okolju prijazen način. 

ES IZJAVA O SKLADNOSTI 



Es izjavo o skladnosti lahko zahtevate na naslovu, ki je naveden ob koncu teh navodil. 

TEHNIČNI PODATKI 

Pir senzor (3): 120* kot zajema, ca. 10 m, nastavljivo 

Nadzorovana površina: ca. 60 m2 

Domet vodnega curka: ca. 10 m, nastavljivo 

Priključek za cev (4): standardni hitro zapiralni sistem 

Pogon na sončne celice: 4 x 1,2 V, NiMH, komplet AA baterij za večkratno polnjenje. 

(oskrba z napetostjo nadziralnega senzorja in ventila s pomočjo vgrajenih akumulatorskih 

baterij, ki se polnijo preko sončnih celic (2) (akumulatorske baterije so priložene)) 

Dimenzije:  

Plastična cev vključno z zemeljskim klinom, sestavljeno, dolžina: ca. 40 cm 

Višina odganjalca vključno z zemeljskim klinom: ca. 65 cm 

Napotki: 

Pomembno: V primeru škode, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, garancija 

ne velja. Za posledično škodo proizvajalec ali trgovec ne prevzemata nobenega jamstva. Pri 

morebitnih popravilih je potrebno uporabiti samo originalne nadomestne dele, da preprečite 

resne poškodbe. V vsakem primeru je vedno potrebno preveriti, če je naprava primerna za 

uporabo na tistem mestu. 

UPORABA SKLADNO Z NAMENOM 

Naprava je koncipirana izključno kot odganjalec živali. Namenjena je za zasebno uporabo in 

ne za industrijsko. Zato uporabljajte to napravo tako kot ja to opisano v teh navodilih za 

uporabo. Vsaka drugačna uporaba se šteje za neskladno z namenom in lahko vodi do 

poškodb stvari ali celo oseb. Proizvajalec ali trgovec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki 

bi nastala zaradi nenamenske ali napačne uporabe. 

ODGANJALEC PSOV, MAČK IN KUN 

VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILO 

- Ne prižigajte naprave, če ima vidne poškodbe. 

- Ne odpirajte ohišja. 

- Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. 

- Zavarujte napravo pred odprtim ognjem ali vročimi površinami. 

- To napravo smejo uporabljati otroci, starejši od 12 let ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, 

zaznavnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem. Če so 

pod nadzorom ali pa so bili podučeni glede varne uporabe naprave in razumejo s tem 



povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci te naprave ne smejo čistiti 

ali vzdrževati brez nadzora. 

- Otrokom, ki so manjši od 12 let, preprečite stik z napravo. 

 

 

SPLOŠNI NAPOTKI 

Odstranjevanje embalaže:  

Embalažo odstranite glede na njeno vrsto. Karton in papir dajte med odpadni papir, folijo pa 

med plastiko. 

Stara naprava: 

Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemom za ločeno zbiranje odpadkov: stare 

naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke. V primeru, ko naprave ne bi mogli več 

uporabljati, je vsak uporabnik zakonsko obvezan stare naprave oddati ločeno od 

gospodinjskih odpadkov: npr. v zbirnem centru svoje občine/dela mesta. Na tak način je 

zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno reciklirane in da ne bo negativnih vplivov na 

okolje. Zato so električne naprave s tukaj prikazanim simbolom. 

 


