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Kasutusala
Seadet kasutatakse loomade ja lindude pele-
tamiseks. Seadet võib kasutada vaid välitingi-
mustes.

• Paigaldage kahur stabiilsele horison-
 taalsele pinnale.
 
•	 Pidage	 kinni	 kohalikest	 seadustest	 ja	

uurige kehtivaid nõudeid müra ning 
heli tekitamise kohta asulate lähedus-
es.

 
•	 Ärge	asetage	kahurile	raskeid	esemeid	

ega blokeerige õhuringlust.
 
•	 Efektiivsuse	 suurendamiseks	 on	 olu-

line muuta seadme asukohta regulaar-
selt. 

ZON MARK 4 linnu- ja loomapeletajakahuri 
õige kasutamine sõltub operaatori täielikust 
tutvumisest kasutusjuhendi sisuga.

Hoiatused
Töötava seadme puhul:

•	 Kandke	kõrvaklappe	sedamega	opereerimi-
sel (helitugevus ulatub kuni 120dB(A) mõõ-
detuna	risti	megafoni	lõpuni	kuni	1m)	

 (Pilt 1).
 
•	 Ärge	kunagi	kasutage	seadet	siseruumides	

või suletud alas (Pilt 2).
 
•	 Ärge	kunagi	vaadake	otse	megafoni	(Pilt	3).
•	 Ärge	suitsetage	(Pilt	4).
 
•	 Ärge	kunagi	sisestage	võõrkehi	megafoni.
 
•	 Hoidke	gaasiballoon	eemal	küttekehadest.
 
•	 Gaasiballoon	peab	asetsema	püstiselt	(Pilt	

5).
 
•	 Ärge	kunagi	laske	gaasi	otse	auku.
 
•	 Ennetamaks	 tule	 tekkimist	 plahvatusleeg-

ist, ärge seadke üles kahurit kergesti sütti-
vate	materjalide	ligi	(näiteks	põllukultuuride	
lähedale).

 
•	 Leegi	korral:
 a. sulgege gaasiballooni ventiil;
 b. summutage leek tulekustutiga.
 
•	 Kasutada	võib	ainult	propaan-	või	butaan-

gaasi, eelistatult propaan. Teist tüüpi gaasid 
pole lubatud!

Seadme mõne osa parandamist või vahetamist 
võivad läbi viia ainult ZON'i tehnikud või tunnustatud 
vahendajad.     
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Paigaldamine	(jätkub)
Juhendid	regulaatoritele:
•	 Pingutage	 gaasiballooni	 küljes	 olevat	 ühen-

dusmutrit (vastupäeva) sobiva mutrivõtmega. 
Ärge kunagi kasutage jõudu seadme kok-
kupanekul	(Pilt	5).

 
•	 Avage	gaasiballooni	ventiil	ja	intervalli	regulaa-

tor täielikult, keerates neid vastupäeva. Kahe 
esimese gaasikahuripaugu heli võib olla eel-
datust madalam, kuid sealt edasi töötab seade 
korrektselt.

 
•	 Kui	 intervalliregulaator	 on	 täiesti	 suletud	 (-)	

töötab seade intervallidega vahemikus 40 kuni 
60	sekundit.	Pikemateks	intervallideks	keerake	
kraan lahti (+). 

	 Maksimaalne	ajavahemik	on	30	minutit	(Pilt	7).	
 
•	 Ainus	 võimalus	 seadme	 töö	 seiskamiseks	 on	

keerata kinni gaasiballooni ventiil.
 
•	 Ainus	 võimalus	 seadme	 töö	 alustamiseks	 on	

keerata lahti gaasiballooni ventiil.

Paigaldamine
•	 Peale	 seadme	 pakendist	 välja	 võtmist	

sisestage	poldid	 raamide	külge.	Ühend-
age	vasak	ja	parem	raam	seadme	külge,	
kasutades kaasasolevaid liblikamutreid. 
Märgised "L" tähistamaks vasakut ja "R" 
paremat asuvad kirjena raamide keskel. 
Raamide	ühendamise	järel	peab	seadme	
asetus olema kindla nurga all ja raamid 
asetsema	korrektselt	(Pilt	1	ja	2).	

 
•	 Vabastage	 kinnituspolt	 sisemise	 mega-

foni	küljest	 ja	 tõmmake	sisemine	mega-
fon välja poole. Te saate teleskooptoru-
ga mõnevõrra seadistada heli tugevust 
(Pilt	3).	Alati	jälgige,	et	kinnituspolt	on	
kinnitatud ühte viiest sisemise mega-
foni	 kinnitusauku,	 sõltuvalt	 sisemise	
megafoni	soovitud	pikkusele.

 
•	 Veendumaks,	 et	 kinnituspolt	 on	 korrekt-

selt	ülemise	suhtes,	seadistage	järgmine	
kinnitusauk kohakuti välimise megafo-
niga.

 
•	 Ühendage	 regulaator	 gaasiballooniga.	

Veenduge,	 et	 teil	 on	 õige	 gaasiballooni	
ühendus.	Küsige	nõu	oma	maaletoojalt.	

	 Veenduge	 regulaatori	 ja	 gaasiballooni	
ühenduskoha	puhtuses.	Lisaks	vaadake	
üle,	 et	 regulaatoril	 oleks	 kinnituskohas	
sisekeermega tihend ning selle ring oleks 
puhas.
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ZON	MARK	4	on	täielikult	ühen-
datud,	kuid	ei	tööta	üldse.

Gaasiballooni ventiil pole avatud.
Intervalli regulaator pole avatud.

Avage ventiil.
Avage see keerates “+” märgi suunas.  Kui plah-
vatused on liiga tihedalt, keerake seda pisut “-” 
märgi suunas.

Gaasiballoon	on	tühi	või	rõhk	liiga	madal.
Gaasiventiil ei avane. Seda võib ette tulla, kui 
seadet pole mõne aja jooksul kasutatud. 

Ühendage	uus	gaasiballoon.
Haarake kahe sõrmega liigendklipist  ja tõmmake 
seda	korra	või	kaks	vertikaalis	ülespoole.	Veen-
duge,	et	ei	tõmbaks	liigendklippi	üle	vedruklambri	
ääre, sest see on ennetamaks avamast gaasiven-
tiili.  

Lekked. Liigendmutter gaasiregulaatoril pole piisavalt 
kõvasti kinni.
Reguleerimisüksuse	 ja	 ZON	MARK	 4	 vaheline	
ühenduskaabel	on	kahjustada	saanud.
Diafragma lekib piki plaati.

Keerake see sobiliku mutrivõtmega kinni.

Vahetage	välja	ühenduskaabel.

Lihtsaim viis tuvastamaks leket gaasiregulaatoris 
on kasutada selleks lekkespreid.
Parandus	 peab	 olema	 läbi	 viidud	 edasimüüja	
poolt.

ZON MARK 4 on töös, kuid ei 
kostu plahvatusi ega heli.

Süüde	annab	nõrka	sädet	või	ei	anna	seda	üldse.	 Vaadake	üle	elektroodid.	On	võimalik,	et	portse-
lan	või	ühenduskohad	on	katki.

Piesoelektriline	element:	asendage.

Piesoelektriline	element	ja/või	elektrood	on	mär-
jad. Kuivatage need mõlemad hoolikalt.

Tuul	on	liiga	tugev	(7	m/s):	gaasi	ja	õhu	kooslus	
on häiritud.
Gaasisegu pole sobiv.

Seadke ZON MARK 4  allatuult või võimaluse kor-
ral tuulevaiksemasse või tuuletakistusega kohta. 
Vahetage	välja	gaasiballoon.
Soovitavalt kasutage propaangaasi!

ZON MARK 4 on töös, kuid diafrag-
ma	hoob	jääb	ülemisse	asendisse.

Gaasiventiil on blokeerunud või osaliselt 
blokeerunud.
Gaasiventiil ei avane. Seda võib ette tulla, kui 
seadet pole mõne aja jooksul kasutatud. 

Gaasiventiil jääb avatuks, diafragma hoob jääb 
üles.
Gaasiventiili ei saa avada või piisavalt avada.

Puhastage	 ava	 traadijupiga	 mille	 diameeter	 ei	
ole rohkem kui 0,6mm.
Haarake kahe sõrmega liigendklipist  ja tõmmake 
seda	korra	või	kaks	vertikaalis	ülespoole.	Veen-
duge,	et	ei	tõmbaks	liigendklippi	üle	vedruklambri	
ääre, sest see on ennetamaks avamast gaasiven-
tiili. 
Diafragma hoova vedru võib olla purunenud.  
Sellisel juhul vahetage see välja.
Tõus	peab	olema	1-2	mm.
Meetmed sellisel probleemi puhul peavad olema 
läbi	viidud	edasimüüja	poolt.

ZON MARK 4 on töös, kuid pahva-
tused kostavad summutatult.

Tuul on liiga tugev; gaasi ja õhu kooslus on häiritud.

Teleskoopiline megafon pole või on osaliselt välja 
tõmmatud. 

Seadke ZON MARK 4  allatuult või võimaluse 
korral tuulevaiksemasse või tuuletakistusega 
kohta.

Tõmmake see täispikkuses välja.
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Seadmele garantii ei kehti, kui seadet on ümber ehitatud või rikutud.

PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS

Igapäevane hooldus
Kontrollige,	et	masin	oleks	välja	 lülitatud	 ja	
hoidke seda kuivas kohas. Hooldage seda 
vähemalt kord aastas.
Ärge kunagi kasutage puhastamisel kerges-
tisüttivaid	puhastusvahendeid.

Õlitamine
Kui masin pannakse kokku koha peal jäl-
gige, et järgnevad punktid saaksid õlitatud 
(ja tehke seda järgnevalt vähemalt kord aas-
tas).
Määre	=	V
Õli = O

Ülevaatus
Kui masin pannakse kokku koha peal jälgige, 
et järgnevad punktid saaksid kontrollitud:
•	 Kas	 gaasivoolik	 on	 defektne	 (poorne/

pragunenud) ja vajadusel asendage 
see uuega. Kahtluse korral asendage 
uuega.

•	 Vaadake	üle	vedrude	keerud.	Kui	seal	
leiate defekte, asendage uuega.

•	 Vaadake	üle	gaasiregulaator.	Kui	seal	
on defekte, paigaldage uus gaasiregu-
laator.

Kui	täheldate	muid	defekte,	kontakteeruge	edasimüüjaga.

Probleemide	ja	lahenduste	tabel
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