
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku Osaga - HuKaRe .

Čo budete potrebovať:

4ks x AA Batéria

Určené na činnosť pri tlaku 2-5,5 baru. Pri väčšom tlaku nainštalujte na potrubie 
kohútika redukčný ventil. inštalácia

Pri zatláčaní kolu do zeme stlačení kolu do zeme, použite stupaj na spodnej časti
tyče. Netlačte na senzor ani rozprašovač !

Pred odpojením prístroja vždy zavrite prívod vody do zariadenia.

Chráňte proti mrazu, aby nedošlo k poškodeniu z ľadovej vody. Schovajte
zariadenia mimo mínusových teplôt a vyberte batériu.

Prach, špina alebo tvrdá voda môže obmedziť citlivosť prístroja. 
Čistite objektív jemným pritláčaním vlhkej handričky.

zariadenie môže vystrašiť malé
vtáky

Ak chcete minimalizovať falošnému spúšťaniu, neumiestňujte zariadenie k tečúcej
vode, veterným plochám a cestnej premávke.



SENSOR HOUSING - senzor SPRINKLER HEAD  - hlava ostrekovača
LENS  - šošovka SENSITIVITY KNOB  - nadstavenie citlivosti
BATTERY COVER  - miesto pre batérie STAKE  - kôl
GARDEN HOSE FLOW THROUGH  - uzáver na prívod vody FOOT REST and HOSE ATTACHMENT POINT  - miesto na upevnenie

hadice

Návod na montáž

1. Skontrolujte obsah balenia

A Manuál E Spodná časť kolu
B Ostrekovacia tryska F Nalepovacie obrázky
C Senzor G Uzáver
D Vrchný kôl H Rýchlospojka na hadicu

2. Vloženie batérie

Miesto na batériu je na spodnej strane hlavice. Na zadnej strane nájdete otáčavý gombík na nadstavenie citlivosti.



3. Preverenie na činnosti (na sucho)

Otočte gombíkom citlivosti na 4 alebo 5. Ďalej, mávnite rukou pred senzorom šošovky. Mali by Ste počuť jemný klik 
otvorenia vodného ventilu za 3 sekundy sa uzavrie. K dispozícii je 8 sekundový interval, pri zavretí ventilu , keď 
senzor nedetekuje pohyb.

4. Pripojenie kolov, hlavy senzoru a trysky.

Jednotlivé časti spájate iba rukou. Nie hrubou silou.

5. Pripojenie hadice a umiestnenie zariadenia

Zatlačte hrot do zeme šliapnutím na úchyt. Položte ruky na kryt snímača. Netlačte na kryt snímača alebo
trysky. V prípade, že zem je príliš tvrdá zapichnite zariadenie do kvetináča s hlinou.

Ak máte viac ako jeden HuKaRe môžete ich pripojiť do série, odkrútením uzáveru.



Nastavenie citlivosti

1. Potočne otáčavým gombíkom

Nastavte gombík citlivosti dostatočne vysoko, aby vidieť na cieľové zviera, keď je v dosahu 10 metrov vodným lúčom,
ale nie za tým bodom. Nie je výhodné, aby prístroj zameriaval pohyblivé objekty, ktoré netreba chrániť.

2. Nastavenie chránenej oblasti.

Zariadenie Scarecrow je najcitlivejšie na pohyb cez zorné pole. Pohyb smerom k alebo od senzoru nemusí vždy 
vyvolať činnosť zariadenia jednotka.

3. Zvýšenie alebo zníženie citlivosti HuKaRe 

Odporúčané nastavenie citlivosti
Vzdialenosť, na ktorú si prajete odhaliť zviera:

Veľkosť zvieraťa 3m 6m 9m

Malé 2 2.7

Stredné 1.2 1.8 2.7
Veľké 0.9 1.5 2.7

Nastavenie striekacej trysky

Po nastavení citlivosti strašiak a umiestnenia zariadenia, je potrebne nastaviť vodný lúč zariadenia. Uistite sa, že
prívod vody je vypnutý.

1. Nastavenie šírky vodného lúča

Plastové zarážky umiestnite do želanej šírky záberu, ktorý je určený pohybom kovovej spony. Rozsah zariadenia je 0
až 300 stupňov.



2. Nastavenie vzdialenosti prúdu vody

Otáčajte gombíkom na vrchnej strane trysky min - max.

3. Test

Postavte sa za snímač pohybu a pohybom ruky ho spustite. Skontrolujte želanú šírku a vzdialenosť vodného lúča.

Princíp funkčnosti HuKaRe 

HuKaRe  chráni všetky voľné plochy, ktoré sa dostanú do nežiaducej pozornosti zvierat. Jeho tyska vydá 
vodný lúč do 10 m a chráni 90m2 priestoru. Zariadenie zameria najskôr väčšie zvieratá vo väčšej 
vzdialenosti. HuKaRe  používa pasívny infračervený senzor pre detekovanie teplotného rozdielu medzi 
zvieraťom a okolím. V prípade, že zviera a okolie budú mať rovnakú teplotu bude mat zariadenie ťažkosti
s detekciu zvieraťa. Pri zameraní cudzie ho elementu v dosahu zariadenia sa automaticky aktivuje vodný lúč
cez postrekovač po dobu 3 sekúnd. HuKaRe  sa potom pozastaví po dobu 8 sekúnd.



Snímacia plocha sa skladá z niekoľkých desiatok lúčov.

35 Feet = cca 10 m

45 Feet = cca 14 m

Spustenie zariadenia záleží od prieniku zvieraťa vysielanými lúčmi. Menšie zvieratá môže zariadenie zaznamenať
neskôr ako väčšie. Pre správne nadstavenie použite tabuľku nadstavení.

Najčastejšie problémy:

Zariadenie má kolísavú citlivosť detekovania pohybu, neeviduje zviera vôbec.
Dajte tlačidlo citlivosti do polohy 0 na 2 sekundy. Uistite sa, že je priezor čistý pripadne ho jemne utrite.

HuKaRe   vodu iba jemne "vypľuje" alebo robí iba klikací zvuk.
Batéria je príliš slabá alebo je vysoký tlak vody.

Cez trysku pretká voda.
Tryska je znečistená , očistite a opláchnite jednotlivé časti.

Vyrobca:
Osaga, Glandorf, Nemecko

Distribútor v SR:
Petomar  s.r.o, Váhovská 870, 925 63 Dolná Streda

Záruka 2 roky

Dátum a miesto predaja: Pečiatka predajcu:


