
Tun Sperietoare Guardian-2

Manual de utilizare

Instructiuni de folosire ale acestui manual:

Cititi cu atentie acest manual pentru a va familiariza cu produsul, cu diferitele unitati cu care veti 
opera, cu folosirea corecta a aparatului, intretinerea sa si instructiunile importante de siguranta.

Proprietarul  sau  persoana  responsabila  de  Tunul  Sperietoare  Guardian  2  trebuie  sa  se  asigure  ca 
respecta cerintele de siguranta ale directivelor 89/392/EEC.

Informatiile si recomandarile din acest manual nu inlocuiesc sub nici o forma termenii si standardele 
legale.  Din motive  de siguranta,  numai  persoanele  familiarizate  cu acest  manual  pot  folosi  Tunul 
Sperietoare Guardian 2.

Daca aveti intrebari cu privire la utilizarea acestui dispozitiv va rugam contactati distribuitorul local 
care va fi bucuros sa va ajute.

Domeniul utilizarii:

Acest  dispozitiv  este  folosit  pentru  a  descuraja  pasarile  si  animalele  salbatice  sa  se  apropie pe o 
anumita suprafata prin producerea unui sunet de o anume intensitate. Dispozitivul poate fi folosit 
doar in aer liber.

Plasati dispozitivul de detonare pe o suprafata orizontala stabila.
Tineti cont de cerintele si regulile locale cu privire la producerea de zgomote in apropierea unei zone 
rezidentiale.
Nu asezati obiecte grele pe dispozitivul de detonare si nu blocati circulatia aerului.
Este important sa mutati dispozitivul cu regularitate pentru a mari eficienta acestuia.

Pentru utilizarea corecta a unui astfel de aparat,  este necesara cunoasterea exacta a instructiunilor de 
utilizare de catre cel care foloseste acest dispozitiv.
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ATENTIE !

In timpul folosirii:

• Folositi  un  echipament  de  protejare  a  urechilor  in  timp  ce  utilizati  aparatul  (intensitatea 
sunetului este de aproximativ: 120 dB(A) FAST masurat perpendicular la capatul megafonului 
la 1 metru distanta;

• Nu folositi niciodata dispozitivul intr-un spatiu inchis sau in interior;
• Nu va uitati niciodata in teava;
• Nu fumati;
• Nu puneti obiecte in teava;
• Pastrati butelia de gaz departe de surse de caldura;
• Butelia de gaz trebuie asezata in picioare;
• Nu puneti niciodata butelia de gaz intr-o groapa;
• Tineti dispozitivul la distanta de materiale inflamabile (de exemplu secerisuri) ca o metoda de 

precautie fata de focul declansat de flacara de detonare;
• Schimbati odata la doi ani furtunul de alimentare cu gaz cu unul original 

Daca izbucneste un foc:
1. inchideti valva buteliei de gaz;
2. stingeti focul cu un stingator cu substanta uscata.

Doar  gazul  propan sau gazul  butan pot  fi  folosite  si  de  preferat  gazul  propan faza  gaz.  Sunt  
interzise orice alte tipuri de gaz!

Dispozitivul are anumite componente care pot fi reparate sau setate doar de catre departamentul de 
service al companiei noastre sau de un dealer autorizat

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI MENTENANTA :

1 - Dupa ce ati desfacut ambalajul, conectati teava la trepiedul de sustinere, prin montarea acestuia in 
locasul special situat in partea de jos a tunului.

2 -  Din moment ce GUARDIAN-2 a fost  pregatit,  conectati  tunul la  butelia  de gaz prin cuplarea 
furtunului si a regulatorului de presiune a gazului la butelie. ATENTIE : robinetul buteliei trebuie sa 
fie inchis in momentul in care cuplati tunul. Dupa ce ati conectat tunul cu butelie si ati pornit gazul  
asigurati-va ca nu sunt scurgeri de gaz pe parcursul furtunelor sau a imbinaturilor. 

3 -  Controlul frecventei exploziei  : Deschideti  la maxim robinetul  general  de pe butelia  de gaz. 
Frecventa  de control. In pozitie maxima (+), invers acelor de ceasornic, frecventa explozilor este la 
interval de 1-3 minute si la pozitie maxima (-), frecventa explozilor este de aproximativ 30 minute. 
Primele 3 detonatii pot fi mai slabe, dar cele care urmeaza sunt foarte zgomotoase, de aproximativ 120 
dB. Frecventa bubuiturilor este obtinuta prin reglarea robinetului intre semnele (+) si (-).

4 - Pentru oprirea totala a  tunului GUARDIAN-2 este suficient sa inchideti robinetul general de gaz 
de pe butelie

5 - Pentru repornirea tutunului GUARDIAN-2. trebuie sa redeschideti robinetul de pe butelia de gaz 
si  tunul  va  incepe  sa funtioneze  automat  sub aceleasi  conditii  de  operare  selectate,  cu referire  la 
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frecventa si sunet.

6 – Pentru temperaturi de sub  8º C este recomandat sa se foloseasca gaz industrial propan, 
deoare la conditii de atmosfera scazuta tunul nu va functiona cu gaz butan

7 - Aprinderea piezo-electrica care actioneaza tunul GUARDIAN-2 este construita pentru o durata de 
viata indelungata, de aproximativ 150000 de aprinderi, asigurant functionarea aparatului timp de 6 - 8 
ani.

8 -  Atunci  cand GUARDIAN-2 este  pus  in  functiune  dupa o lunga  perioada  de repaus,  axul  de 
aprindere si toate partile mobile ale aparatului trebuie unse  (conform cu modelul originar).

La fiecare 15 zile trebuie unsa partea speciala de la baza:

      

Intretinerea obisnuita: Verificati ca aparatul sa fie oprit, apoi depozitati-l intr-un loc uscat si faceti 
intretinerea cel putin o data pe an. Nu folositi niciodata produse de curatare inflamabile.  Nu folositi 
pulverizator cu jet de aburi!

Verificarea:

La instalarea aparatului la locul functionarii, asigurati-va ca ati verificat urmatoarele elemente:
• Daca furtunul de gaz este defect (poros/crapat) inlocuiti-l cu altul nou.
• Verificati ca arcurile sa nu fie rupte. Daca sunt defecte, inlocuiti-le cu altele noi.
• Verificati ca regulatorul de gaz sa nu fie stricat. Inlocuiti-l cu unul nou daca este defect.

In cazul in care observati orice alte defecte, consultati departamentul tehnic al companiei care se ocupa 
de servisarea aparatului.

Probleme si solutii:

I - Verificati ca mecanismul intern functioneaza corect dupa transport si descarcare:
a - Lubrifiati toate piesele mobile ale aparatului;
b - Daca nu se poate porni aparatul, este infundat sau daca are scurgeri de gaz. Scurgerile de 

gaz pot sa apara de la urmartoarele piese:
• Supapa de la teava la nivelul membranei
• Sistemul de valve
• Membrana
• Tubul de admisie gaz.

II - Verificati scanteia de aprindere:

a - Verificati electrodul cu deschiderea bujiei la o circumferinta de minim 2.5 
mm (diagrama); 
b - Verificati buji. Daca sunt defectiuni de pornire/oprire,inlocuiti bujia sau piese 
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din sistemul piezo-electric.

III - Daca tunul Guardian-2, trage la interval intermitent sau nu face explozie:
a - Scoateti mecanismul de la nivelul tevii si curatati duzele supapei cu o sarma subtire din cupru, cu 
atentie sa nu largiti gaurile din duza. La final este necesar un jet de aer suplimentar.

IV - Daca nu este utilizat o perioada lunga de timp sau dupa o reparatie, explozile nu au intensitatea 
maxima decat dupa a 3-a sau a 4-a detonare.

SPECIFICATII TEHNICE:

• Intensitatea sunetului: 120 dB(A) FAST (masurata perpendicular pe capatul megafonului la 1 
metru distanta)

• Alimentare: gaz propan, butan
• Consum de gaz: 10kg propan sunt suficiente pentru aproximativ 14000 – 17000 detonari
• Viteza maxima a vantului: 7 – 26 m/s
• Intervale de detonare: prin setarea debitului la intervale cuprinse intre 1 minut si 30 minute
• Pozitionare: orizontala
• Suprafata acoperita – aproximativ 3-4 hectare in functie de suprafata in care este folosit. 

Certificat de conformitate

Confirmam ca aceasta varianta a dispozitivului de mai jos care este comercializat de noi satisface si e 
in deplina concordanta cu cerintele si directivele UE, cu normele de siguranta si standardele UE. Acest 
certificat nu mai este valabil in cazul in care sunt aduse modificari dispozitivului fara aprobare

Descriere produsului: Dispozitiv de speriat pasari si animale
Tipul: Guardian-2 
Directiva UE: Directiva mecanisme 83/392/CEE 

Date importator :

S.C. PestControl Expert S.R.L.
Sediul Social: str. Sfintii Voievozi, nr. 65, sector 1, Bucuresti, cod postal 010965
Website: www.pestcontrol-expert.ro, www.botanistii.ro
Tel/Fax: +4.021.311.14.22 / +4.031.814.51.06
Adresa de mail: vanzari@pce.ro
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