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Honden en katten schrikdraad raster - M1 Set
Hartelijk dank voor de aanschaf van het
schrikdraad raster, de M1 Set, een gemakkelijke
en doeltreffend hulpmiddel om uw honden en
katten binnen of buiten uw tuin of erf te houden.
Kan ook bevestigd worden op een schutting of op
een voliere.

Het schrikdraadraster geeft een lichte elektrische
impuls af bij aanraking, is doeltreffend maar
absoluut ongevaarlijk voor mens en dier. Het
schrikdraad dwingt respect af en weert vreemde
(huis)dieren uit uw tuin en leert uw eigen huisdier
om binnen de grenzen te blijven.

2.

Blijf in de tuin bij uw dier als u de eerste keer
de afrastering actief zet. Roep ‘nee’ als het
dier een impuls krijgt. Uw stem en de
elektrische impuls vertellen hem dat het slecht
is om de afrastering aan te raken.

3.

Het is in het belang van de training van uw
huisdier dat er kort nadat de afrastering is
geplaatst contact is geweest tussen het
huisdier en de afrastering. Zo leert hij direct
dat de afrastering verboden terrein is.

Vreemde ongewenste dieren buitenhouden
Ongewenste bezoekers zoals andermans honden
en katten moeten direct weten dat ze niet langer
welkom zijn. Zet daarom direct stroom op de
afrastering nadat u deze heeft geplaatst. Door de
nieuwsgierigheid van de bezoeker zal deze snel
verleid worden om de afrastering aan te raken
waarop hij een duidelijk “tot-hier-en-nietverder”
signaal zal ontvangen.

PLANNING
Een goede voorbereiding is belangrijk. Maak eerst
een schets van uw omheining en bepaal of u
voldoende materiaal heeft om de afrastering te
maken.
Wij adviseren een 2-draads schrikdraad raster
voor kleine honden, een 3 tot 4-draads voor grote
hoonden en een 3-draads schrikdraad raster voor
katten.

Het geheim is en blijft een goede training en
opvoeding. De M1 Set is een hulpmiddel en maakt
het u en uw huisdier extra gemakkelijk. Uw
huisdier leert dat hij de grens van uw tuin of erf
moet respecteren omdat u dat wilt. U bent immers
de baas. En vreemde dieren weten direct dat ze in
uw tuin of op uw erf niet gewenst zijn.
Het is belangrijk om uw huisdier te laten wennen
aan de nieuwe situatie. Volg deze 3 stappen voor
een succesvolle training:
1. Zet stroom op de afrastering zodra deze is
opgebouwd. Voorkom dat uw huisdier de
gelegenheid krijgt om de afrastering aan te
raken zonder dat hij gecorrigeerd wordt door
de elektrische impuls.

De draadafstanden tussen de draden zijn bij
honden tussen 15 en 35 cm afhankelijk van het ras,
en bij katten tussen de 15 en 20 cm. Hieronder
vindt u het gemiddelde wat vaak bij honden en
katten rasters wordt toegepast.
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Inhoud van Schikdraad Raster Set M1

(D)
(H)

(C)

Knip de draad niet door maar geleid de draad via
de ringisolator naar de volgende draadhoogte, en
vervolgens via de kunststofpalen terug naar de
beginpaal.
De afrastering is nu klaar. Sluit nu het apparaat aan
en koppel het apparaat aan de afrastering (Stap 2)
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INSTALLATIE in een tuin/erf of rond een voliere
Stap 1
Plaats de palen (A) om de 4 meter. Plaats als beginen eindpaal bij voorkeur een kleine houten paal
om de afrastering extra stabiel te maken. U vindt
een geschikte houten paal bij ieder tuincentrum.

U kan de afrastering plaatsen zoals u wilt, het hoeft
niet rond te lopen. Dit is een veel voorkomend
misverstand maar dit is niet nodig voor een goede
werking van het schrikdraad.
Maakt u gebruik van een houten paal als begin- en
eindpaal, dan schroeft u op de gewenste
draadhoogtes een ringisolator (B) in de paal. Hier
begint en eindigt de afrastering.

Installatie op een houten schutting
Heeft u een houten schutting waarop u het
schrikdraad wilt bevestigen? Volg dan deze
stappen:
1 Boor een gat voor van 2 cm diep met een
tussenafstand van telkens 3m, van het begin tot
aan het eind. Schroef de isolatoren (B) erin. Heeft
u te weinig isolatoren, u kunt deze bijbestellen op
www.onlineschrikdraad.nl

2 Bevestig het uiteinde van de eerste rol kunststofdraad aan de onderkant van de eerste isolator
zoals aangegeven op de tekening.

Zorg ervoor dat de draad de schutting NIET raakt.
Houd de draad strak om het vervolgens om de
onderkant van de volgende isolator te draaien, en
ga zo door tot het eind van de afrastering. Bevestig
daar de draad aan de laatste isolator.
3 Het uiteinde van de tweede rol kunststofdraad
bevestigt u aan het oog van de eerste isolator.
Vervolgens legt u de draad in de ogen van alle
verdere isolatoren en bevestigt u de draad, nadat
deze strak getrokken is, aan het oog van de laatste
isolator.

Nu staan alle palen en kunt u het draad (C)
bevestigen. Rol het draad een beetje af en bevestig
het aan de de ringisolator (B) die u heeft bevestigd
op de houten paal op de gewenste draadhoogte.
Ga naar de eerste kunststofpaal (A) en leg de draad
in de draadhouder op dezelfde hoogte. Doe zo
verder tot aan het eind van de afrastering en
herhaal voor iedere paal. Aan het eind bevestigt u
de draad in de ringisolator (B) op de eindpaal en
gaat u naar de ringsolator voor de volgende
draadhoogte.

Let op!
De bovenste en de onderste draad mogen onder
geen enkele voorwaarde doorverbonden worden of
in contact met elkaar komen. De onderste draad
moet bevestigd worden aan de aardpen (zie ook
Stap 2 installatie apparaat)
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Stap 2
Installatie M1 apparaat
Lees voor ingebruikname de instructies bij het
apparaat. Een correcte installatie is essentieel voor
een goede werking van uw apparaat.
De materialen die u nodig heeft voor het
installeren van het apparaat en de aarding zijn
meegeleverd. Om het apparaat en de werking van
de afrastering te testen adviseren wij een
spanningstester, zie www.onlineschrikdraad.nl
Het apparaat (D) installeert u in de buurt van een
stopcontact en bij de afrastering, bij voorkeur in
een schuurtje of onder een afdak. Sluit het
apparaat nog niet aan.
De bijgeleverde kabels naar de afrastering en de
aarding (G + F) zijn bestemd om de connectie
tussen het apparaat en de afrastering en de
aarding te maken. Zijn deze te kort dan kunt u
gebruik maken van de speciale kabel (art.nr.
304455) zie www.onlineschrikdraad.nl
Maken van de aarding en aansluiten aarding
Een goede aarding is noodzakelijk voor een goede
werking van uw afrastering. Elephant adviseert een
aardpen van minimaal 1 meter lang, deze is
meegeleverd. Plaats deze in de grond en laat het
bovenste stuk een paar cm boven de grond
uitsteken. Met de bijgeleverde aansluitkabel voor
de aarding (F) (aan beide zijden een oog) verbindt
u de aardpen met het apparaat met behulp van de
bijgeleverde moer. U verbindt vervolgens het
andere oogje aan het apparaat op de aardingsclip
(linkerknop met symbool ) ) van het apparaat.
Schroef de clip eerst los en na bevestiging van de
kabel schroeft u deze weer vast.
Aansluiten van de afrastering
Gebruik de aansluitkabel afrastering (G) om het
apparaat met de afrastering te verbinden. Het
oogje sluit u op de afrasteringsclip (rechterknop
met symbool ) schroef deze clip eerst los en na
bevestiging van de kabel schroeft u deze weer vast.
Het hartje hangt u aan de kunststofdraad op de
afrastering.
Steek vervolgens de stekker in het stopcontact. Het
lampje op het apparaat knippert en geeft aan dat
het apparaat werkt. Er staat nu spanning op de
afrastering.
Bevindt een deel van de afrastering zich aan de
straatzijde? Hang dan daar het waarschuwingsbordje (H) aan met een tie-wrap (niet
meegeleverd).

Testen
Als u geen omheiningstester heeft gebruik dan een
grasspriet om de afrastering te testen. Hiervoor
houd u de grasspriet tussen duim en wijsvinger en
vervolgens legt u het uiteinde van de spriet
op de stroomdraad. Schuif de grasspriet steeds een
stukje verder totdat u een stroompuls
voelt.
Mogelijke problemen en oplossingen:
 Geen stroomimpuls ? Controleer de
spanningsgever; zit de stekker in het
stopcontact ?
 Nog steeds geen stroomimpuls? Controleer de
verbindingen, is er ergens een onderbreking?
Herstel die dan bijvoorbeeld door middel van
een knoop in de draad te leggen.
 Zit er te veel begroeiing tegen de stroomdraad
? Maai dit dan weg en herhaal de test.

Garantie
Als het apparaat niet goed werkt, dan kunt u het
voor garantie en reperatie bij Elephant aanbieden.
Op alle Elephant apparaten heeft u 3 jaar garantie
volgens de garantievoorwaarden.
www.elephant.as of www.onlineschrikdraad.nl
Waarschuwing
Lees alle instructies voor gebruik.
Vertel uw familie en buren dat u een Elephant omheining hebt
geïnstalleerd en hoe die werkt.
Instrueer alle betrokken personen hoe ze Het Elephant M1 apparaat uit
kunnen zetten in geval van nood.
Het Elephant M1 apparaat moet op de bijgeleverde gegalvaniseerde
aardpen aangesloten worden, om er zeker van te zijn dat de installatie
perfect werkt.
Controleer de plaatselijke verordeningen op het gebied van elektrische
afrasteringen: deze verordeningen kunnen mogelijk een vergunning
voorschrijven voordat een elektrische afrastering gebruikt mag worden.
Gebruik nooit de elektriciteitskabel die in huizen wordt gebruikt,
aangezien deze ongeschikt is en niet zal functioneren.
Risico van een elektrische schok: sluit nooit gelijktijdig enig ander
elektrisch apparaat aan op uw afrastering. Een eventuele blikseminslag
op uw omheining zal dan naar alle andere elektrische apparatuur geleid
worden.

