
 
 

Bruksanvisning till fågel/kattskrämma – Garden Sniper 

 

 



 
 

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du installerar enheten!  

A. Sensorhus 

B. Sprejhuvud 

C. Justering till sprejhuvud 

D. Justering av bredden för sprejhuvudet 

E. Sensor 

F. Justering av känsligheten på sensor 

G. Batterilock 

H. Spjut 

I. Anslutning för trädgårdsslang 

Montering 

1. Öppna batteriluckan (G) och sätt i 2 st AA batterier (ingår ej) 

2. Skruva i sprejhuvudet (B) på toppen av sensorhuset (A) med en packning emellan 

3. Skruva fast spjutet i botten på sensorhuset. 

Se till att packningarna sitter rätt för att undvika att det tränger in vatten. Skruva fast för hand så hårt 

du kan.  

Innan du installerar slangen på din Garden Sniper ska du testa den. Du kan ställa in känsligheten på 

sensorn via knoppen (F). Ställ in den på det lägsta inställningen och för din hand framför sensorn (E). 

Du kommer att höra ett distinkt klick när det interna valvet för vattnet öppnas. Efter ca 5 sekunder 

hör du ett till klick när det stängs. Efter att valvet stängts känner inte sensorn av några nya rörelser 

förens efter sex sekunder. I fall du inte hör något klick vid detta test installerar du nya batterier och 

provar igen efter att du ställt knoppen till noll igen. Fungerar det fortfarande ta kontakt med din 

återförsäljare.  

4. Koppla in trädgårdsslangen (I) och kolla att locket på motsatt sida sitter fast ordentligt.  

5. Bestäm sen var du vill att din Garden Sniper ska stå och vänd sensorhuset åt det håll som du 

vill skydda. Tryck ner spjutet (H) i backen försiktigt. Håll i spjutet inte i själva sensorhuset.  

6. Nu är det dags att ställa in räckvidden för sensorn (E). Ställ in den så att den endast utlöser 

när det är rörelse på den yta som du vill skydda.  

7. Ställ till sist in räckvidden för sprejhuvudet. För att göra detta behöver du öppna kranen till 

vattnet. Vattentrycket ska vara normalt, för högt tryck kan skada enheten. Du ställer in 

höjden på vattnet med knoppen (C) på sprejhuvudet. Vidden ställer du in med genom 

proppen (D) under sprejhuvudet.  

Felsökning 

I fall din Garden Sniper inte fungerar som den ska: 

 Kolla att batterierna fungerar (sätt knoppen för justering av sensorn till noll).  

 Nollställ sensorn och kontrollera att den fungerar. Den fungerar om det klickar till när du för 

handen framför den.  Efter ca fem sekunder ska hör du ett klick till när valvet stänger igen.  

 Kontrollera att kranen till vattnet är öppen och fungerar. 

 Kontrollera så att sensorn inte är blockerad av smuts. Om den är det skölj av smutsen. 

Fungerar din Garden Sniper fortfarande inte tar du kontakt med din återförsäljare.  



 
 

Garanti 

Produkten täcks av 2 års garanti som gäller tillverkningsfel. Garantin gäller inte om produkten 

modifieras, använts på ett felaktigt sätt eller inte har underhållits.  


