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INSTRUKCJA OBS£UGI 

Tel. : 2 43 94 13 45
Service commandes : 2 43 94 42 94

SAV : 2 43 48 20 86
Fax : 2 43 45 42 56

www.lacme.com

Les Pelouses - Route du Lude
F-72200 LA FLÈCHE - FRANCE
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Pod³¹czenie do akumulatora 12 V :

Pod³¹czenie z zasilaczem sieciowym LACME :

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia panelu s³onecznego do baterii

Przyk³ad pod³¹czenia klasycznego :

+-

To urz¹dzenie powinno byæ zamocowane pionowo na p³askiej powierzchni skierowane do przodu.

UWAGA. Upewnij siê, ¿e bateria znajduje siê w dobrze wentylowanym miejscu.

Izolator



DUAL D1 / D2 / D3 / D4 / D5
Zakupili Pañstwo elektryzator do ogrodzeñ elektrycznych, który mo¿e byæ zasilany z akumulatora 12 V lub z sieci 230 V przez 
zasilacz sieciowy 230 V.

  

 tym 
elektryzatorem. Pod³¹czanie tego elektryzatora do jakiegokolwiek innego zasilacza sieciowego jest surowo zabronione ze 
wzglêdów bezpieczeñstwa. Zasilacz sieciowy produkcji LACME nie mo¿e byæ stosowany z innymi elektryzatorami dostêpnymi 
na rynku ani te¿ ze starszymi i/lub innymi elektryzatorami firmy LACME nie przewidzianymi do tego celu (w razie w¹tpliwoœci, 
nale¿y sprawdziæ to w informacji za³¹czonej do Pañstwa elektryzatora).

U¿yta technologia, zwana „niskoimpedancyjn¹", umo¿liwia skuteczne grodzenie, nawet w przypadku ubytków 
(trawa dotykaj¹ca przewód, przebicie izolacji itp.). 

Elektryzator zawiera kabel przy³¹czeniowy 12 V.
W czasie u¿ytkowania z sieci 230 V, zasilacz powinien byæ zabezpieczony przed wilgoci¹.

Wskaznik kontroli pozwala sprawdzic funkcjonowanie ogrodzenia. 

Dziêkujemy za okazane nam zaufanie. 
W niniejszej instrukcji zosta³y opisane ró¿ne poziomy mocy oraz opcje w zale¿noœci od modelu. 

Elektryzator jest zgodny z miêdzynarodowymi normami bezpieczeñstwa i posiada homologacjê Ministerstwa Rolnictwa.

To logo potwierdza, ¿e mo¿esz zasilaæ elektryzator poprzez zasilacza sieciowego pr¹du przemiennego AC 240V

Jedynie zasilacz sieciowy wy³¹cznej produkcji LACME (Réf. : 624 000) jest jako dopuszczony do stosowania z

UWAGA. WskaŸnik ten nie gwarantuje, ¿e napiêcie oraz 
poziomy energii s¹ wystarczaj¹ce, aby prawid³owo chroniæ zwierzêta. Tylko regularne kontrole przy u¿yciu kontrolera na linii 
ogrodzenia mog¹ to zapewniæ.

niska œrednia wysoka

Dual D1 wra¿liwe / ³agodne 4 1,5 0

Dual D2 ³atwe / wytresowane 15 3 1,5

Dual D3 ³atwe / wytresowane 18 6 2,5

Dual D4 trudne 25 7 3

Dual D5 trudne / o grubej skórze / niepos³uszne / dzikie 35 9 4

Zwierzêta
d³ugoœæ ogrodzenia (w km) i roœlinnoœæ:

Zasilanie

Energia 

(J) 

wyjœcio

wa 

maks.

Energia 

(J) 

dostarcz

ona 

(wyjœcio

wa)

Napiêcie 

(V)

/ 500 omów 

(roœlinnoœæ 

forte)

Napiêcie (V)

/ 1000 Ù 

(œrednia 

wegetacja)

Napiêcie (V)

/ 10 000 Ù 

Napiêci

e 

szczyto

we (V)

Moc pobrana 

(W)

Impulsy

/ minuty

Dual D1 1 0,7 3 300 4 500 7 800 11 600 64 37

Dual D2 2 1 3 500 5 700 9 200 11 600 80 37

Dual D3 3 2 5 400 7 000 9 000 11 600 162 37
Dual D4 4 3 5 900 7 300 9 200 11 600 240 37
Dual D5 5 4 6 200 7 700 9 300 11 500 323 37

12 V              

110 V/230 V
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Dual D1, D2, D3, D4, D5     : 21 x 15 x 8 cm -  : 0,96 kg Wymiary  (d³ugoœæ ,szerokoœæ, wysokoœæ) Waga

Pod³¹czyæ zacisk wyjœciowy wysokiego napiêcia elektryzatora do ogrodzenia. 

Pod³¹czyæ zacisk wyjœciowy uziemienia elektryzatora do gniazda uziemienia ogrodzenia. 

- Po³¹czenia te (zarówno uziemienia, jak i wysokiego napiêcia) powinny byæ wykonane za pomoc¹ izolowanego 
przewodu 20 000 V, typu FISOL, FISOL GALVA lub FISALU. W przeciwnym wypadku skutecznoœæ ogrodzenia mo¿e 
byæ zaburzona. 

- Gniazdo uziemienia ogrodzenia powinno znajdowaæ siê co najmniej 10 m od gniazda uziemienia sieciowego 
budynku. 

- Sprawdziæ, czy wszystkie wykonane po³¹czenia zapewniaj¹ prawid³owe styki elektryczne. Wêz³y lub spl¹tania mog¹ 
powodowaæ nieprawid³owy styk i doprowadziæ do zniszczenia przewodów i utraty skutecznoœci. 

 URUCHOMIENIE : 

- Wcisn¹æ prze³¹cznik ON/OFF, lampka kontrolna powinna siê zaœwieciæ, poprawne funkcjonowanie - lampka miga z 
czêstotliwoœci¹ ok 1.5 s. UWAGA. WskaŸnik ten nie gwarantuje, ¿e napiêcie oraz poziomy energii s¹ wystarczaj¹ce, 
aby prawid³owo chroniæ zwierzêta. Tylko regularne kontrole przy u¿yciu kontrolera na linii ogrodzenia mog¹ to 
zapewniæ.

 PORADY : 

PL



Do pod³¹czenia do gniazda
 „uziemienia"

Do pod³¹czenia do ogrodzenia
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DUAL D1 / D2 / D3 / D4 / D5

FUNKCJE DUAL D1 / D2 / D3 / D4 / D5

W³¹cz / Wy³¹cz.

Dioda pracy miga zgodnie z impulsem generowanym przez elektryzator.

Dioda niskiego stanu na³adowania akumulatora: Na³aduj akumulator, gdy dioda LED miga na 
czerwono.

FUNKCJE "ECO" DUAL D1 / D2

Korzystanie z funkcji "ECO" :

- Tryb normalny: gdy urz¹dzenie jest w³¹czone, dioda pracy     miga zgodnie z impulsem 
generowanym przez elektryzator.

- Naciœniêcie przycisku     pozwala podwoiæ ¿ywotnoœæ baterii. Dioda pracy      podwójnie miga 
zgodnie z impulsem generowanym przez elektryzator.

- Powrót do trybu standardowego po drugim naciœniêciu przycisku

FUNKCJE "ECO" DUAL D3 / D4 / D5

Korzystanie z funkcji "ECO":

- Tryb normalny: gdy urz¹dzenie jest w³¹czone, dioda "eco"      nie œwieci siê

- Naciœniêcie przycisku      pozwala podwoiæ ¿ywotnoœæ baterii. Dioda "eco"     miga na 
pomarañczowo. W tym trybie energia jest dwukrotnie mniejsza ni¿ w trybie normalnej pracy.

- Drugie naciœniêcie przycisku      pozwala czterokrotnie zwiêkszyæ ¿ywotnoœæ baterii. Dioda "eco"    
miga na zielono. W tym trybie elektryzator dostarcza jeden du¿y impuls, po którym nastêpuj¹ 4 
mniejsze impulsy.

- Powrót do trybu standardowego po trzecim naciœniêciu przycisku 
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DUAL D3 / D4 / D5

Przycisku + Dioda
"Tryb Eco"

Dioda pracy

ON/OFF

Sùaba bateria
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DUAL D1 / D2 

Dioda pracy

ON/OFF

 Sùaba bateria
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Przycisku "Tryb Eco"5
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