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Zodra de staanders staan, kunt u de schrikdraad bevestigen. Bevestig eerst de schrikdraad op de
bovenste klemmen van de staanders. Als dit klaar is, maakt u één wikkeling om de laatste klem en
voert u de schrikdraad vervolgens naar de onderste klem (zie tekening 3). Hier kunt u weer een
wikkeling maken om de klem om vervolgens de schrikdraad langs de onderste klemmen van de staanders
te voeren. De draad niet in 2 stukken knippen! Als u klaar bent met de installatie en u heeft nog draad
over knip deze dan af en knoop de uiteinden aan elkaar (zie tekening 3). Let erop dat de draad nergens
contact maakt met planten of de grond.

Bevestig eerst de groene draad aan het oog van de metalen pin met behulp van het boutje en moertje
(zie tekening 1B). Deze groene draad mag, in tegenstelling tot de rode draad, wel over de grond
lopen en kan eventueel gekort worden. Vervolgens wordt de rode draad naar de zwarte schrikdraad
gevoerd en met het rode draadblokje (zie tekening 1D) aan de schrikdraad bevestigd. Deze rode
draad moet, losjes gespannen, ongeveer 20cm boven de grond, van de transformator naar de
schrikdraad gaan. Ook deze draad mag worden ingekort. Bevestig tenslotte de groene draad in de zwarte
klem ( ) en de rode draad in de rode klem ( ) van de transformator.

Zodra u de stekker in het stopcontact steekt, zal de Pond Defence in werking zijn!

Let op! Indien u de Pond Defence wilt aanbrengen aan een openbare weg dan bent u verplicht bepaalde
waarschuwingsvoorschriften te volgen. Deze voorschriften verschillen per land. Mocht dit bij u van
toepassing zijn, informeer dan bij een bevoegde instantie naar de voorschriften waaraan u zich dient
te houden. Let op dat er geen 2e schrikdraad op korte afstand is gemonteerd van de Pond Defence.
Twee van zulke systemen kunnen elkaar storen.

Technische gegevens

Pond Defence 100 Pond Defence 500

Netspanning 230 V /50Hz 230 V /50Hz 
Uitgangsspanning ca. 6.000-6.500V ca. 7.000-7.500V 
Stroomverbruik ~ 0.2W  ~ 1 W

Garantievoorwaarden
Het product is gedurende 24 maanden na aankoopdatum gegarandeerd tegen fabricagefouten.
Garantiegevallen kunnen alleen worden behandeld als het product franco terug wordt gestuurd en
voorzien is van een geldig aankoopbewijs. Garantie reparaties mogen uitsluitend door de leverancier
worden uitgevoerd. Garantie aanspraken die veroorzaakt zijn door installatie- of bedieningsfouten
worden niet erkend. Defecten die ontstaan door gebrekkig onderhoud vallen ook niet onder de
garantie. De leverancier is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door
verkeerd gebruik van het product. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
vervolgschade die door uitval van het apparaat ontstaat.

Reclamaties op grond van transportbeschadigingen kunnen alleen geaccepteerd worden, wanneer de
beschadiging bij aflevering door de expediteur of posterijen werd vastgesteld of bevestigd. Alleen dan
is het mogelijk, aanspraken ten opzichte van de expediteur of posterijen te doen.
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Lees voor het installeren van de Pond Defence eerst zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing.

Inhoud
Pond Defence 100 
1x Transformator (A)
1x Rubber matje 
1x Kabel Rood 2 meter 
1x Kabel Groen 2 meter 
1x Aardingspin (B)
10x Kunststof staander (C)
1x 100 Meter zwarte schrikdraad 
1x Zakje met een boutje, moertje, ringen, schroeven & rode draadblokjes (D)

Voor de Pond Defence 500 geldt: 500 meter schrikdraad en 50 kunststof staanders.

Werking
De Pond Defence beschermt uw vijver en vissen tegen reigers, katten, honden en dergelijke. Een
draad wordt om de vijver gespannen en geeft ongewenst bezoek aan uw vijver een ongevaarlijke
zwakke stroomstoot, door middel van de transformator. De reiger, kat of hond zal hiervan schrikken
en vluchten om vervolgens niet meer terug te komen.

Veiligheid
1. Schakel bij onderhoud/(de)montage van het apparaat, of bij onderhoudswerkzaamheden aan uw

vijver, altijd de stroomtoevoer uit.
2. Maak bezoekers en vooral kinderen attent op de aanwezigheid van de Pond Defence.
3. Let goed op de installatievoorschriften die hieronder zijn beschreven.
4. Gebruik de Pond Defence niet indien u beschadigingen waarneemt.
5. Dompel de Pond Defence en/of bijbehorende onderdelen nooit onder water.
6. Voor permanente aansluiting op het net moet voldaan worden aan de voorschriften van het

energiebedrijf. Bij eventuele twijfel over aansluiting, dient men een erkend installateur of het
energiebedrijf te raadplegen.

Installatie 
Kies een geschikte plaats voor de transformator. Deze dient onder een afdakje of binnen, verticaal
bevestigd te worden met de klemmen naar beneden. Het is uitermate belangrijk dat het meegeleverde
rubber matje tussen de transformator en het bevestigingsoppervlak geplaatst wordt (zie tekening 2).
Sla vervolgens de metalen pin in de buurt van de schrikdraad in de aarde, niet verder dan 1,5m van
de transformator, tot het oog ongeveer 5cm boven de grond is. ( TIP: Voor een goede werking is het
aan te raden om enkele liters water over de metalen pin te gieten, nadat deze in de aarde is
gestoken. Dit zorgt voor een betere stroomgeleiding. Let er op dat de pin dan nog niet is gekoppeld
aan de transformator).

Bepaal de plaats waar u de zwarte kunststof staanders wilt plaatsen. Plaats één kunststof staander
op een maximale afstand van 1,5 meter vanaf de transformator. Zet de plastic staanders niet verder
uit elkaar dan 5 meter. De staanders dienen zo te worden geplaatst dat de bovenkant van de staanders
naar het midden van de vijver wijzen (zie tekening 4).
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Please read this manual carefully before installing your Pond Defence system.

Contents
Pond Defence 100
1x Transformer (A)
1x Rubber insulation mat 
1x Red cable, 2 metres
1x Green cable, 2 metres
1x Metal earth rod (B)
10x Plastic fence post (C)
1x 100 metres black electric fence wire
1x Plastic bag containing 1 bolt, 1 nut, 3 washers, 2 screws and 3 red wire connectors (D)

For the Pond Defence 500: 500 metres electric fence wire and 50 plastic fence posts.

Operation
The Pond Defence system protects your pond and fish from predators such as herons, cats and dogs.
A wire stretched around the pond gives unwanted visitors a mild electric shock by means of the transformer.
This harmless shock will startle the heron, cat or dog, which will flee and not return a second time.

Safety
1. Always switch off the power supply during maintenance/installation/dismantling of the device and

when carrying out maintenance work on your pond.
2. Draw visitors’ attention – especially children – to the presence of the Pond Defence system.
3. Pay careful attention to the installation guidelines described below.
4. Do not use the Pond Defence system if you notice any damage or defects.
5. Never immerse the Pond Defence system and/or accessory parts under water.
6. Permanent connections to the mains voltage must comply with the installation regulations of the

local electricity company. In case of doubt about the connection, a registered electrician or the
electricity company should be consulted.

Installation
Choose a suitable location for the transformer. The transformer should be mounted vertically in a clean,
dry weatherproof area, or indoors, with the clamps facing downwards. It is extremely important that
the rubber insulation mat supplied with the set is located between the transformer and the attachment
surface (see drawing 2). Then hammer the metal earth rod into the ground near the electric fence wire,
at a maximum distance of 1.5 metres from the transformer, until the eye of the earth rod protrudes
about 5 cm above the ground. (TIP: to ensure good operation, it is advisable to pour several litres of
water over the metal earth rod after inserting it in the ground. This will improve the conductivity
considerably. When doing this, make sure that the earth rod is not yet connected to the transformer).

Determine the position where you want to place the black plastic fence posts. Place one of the plastic
fence posts at a maximum distance of 1.5 metres from the transformer. Do not place the plastic fence
posts more than 5 metres away from each other. The fence posts should be positioned so that the top
of each fence post is pointing towards the middle of the pond (see drawing 4). As soon as the fence
posts are in position you can attach the electric fence wire. First, attach the electric fence wire to the

upper clamps on the fence posts. When this has been done, wrap the electric fence wire once around
the last clamp and then run the wire to the lower clamp (see drawing 3). Here you again wrap the
wire around the clamp and then run it along the lower clamps of the fence posts. Never cut the wire
into two pieces! If a length of wire is left over after completing the installation, cut the excess length off
and tie the ends in a knot (see drawing 3). Make sure that the wire is not in contact with plants,
shrubs, etc. or the ground at any point.

First, attach the green wire to the eye of the metal earth rod with the nut and bolt (see drawing 1B). Unlike
the red wire, this green wire may run over the ground and can be shortened if required. Then the red wire
is run to the black electric fence wire and attached with a red wire connector (see drawing 1D) to the
electric fence wire. This red wire must run, loosely tensioned and approximately 20 cm above ground
level, from the transformer to the electric fence wire and may also be shortened. Lastly, connect the
green wire to the black clamp ( ) and the red wire to the red clamp ( ) of the transformer.

Your Pond Defence system will start to operate as soon as you insert the plug into the socket outlet!

Special note! If you intend installing the Pond Defence system in an area adjacent to a public highway,
you are obliged to comply with specific warning regulations. These regulations differ between countries.
Should they be applicable in your country, we recommend that you make enquiries with the regulatory
authorities regarding the regulations that you must comply with. Make sure that no other electric
fence wire is installed in the immediate vicinity of your Pond Defence system. Two electric fences in
close proximity may cause mutual interference.

Technical specifications

Pond Defence 100 Pond Defence 500

Mains voltage 230V/50Hz 230V/50Hz
Output voltage (approx.) 6000-6500V 7000-7500V
Power consumption ~ 0.2W ~ 1 W

Terms of warranty
The product comes with a warranty against manufacturer defects for a period of 24 months from the
date of purchase. Warranty claims will be considered only when the product is returned carriage paid
accompanied by valid proof of purchase. Repairs under warranty may only be made by the supplier.
Warranty claims caused by installation or operating faults will not be considered. Defects that arise as
a result of improper or inadequate maintenance are likewise not covered by the warranty. The supplier
accepts no liability whatever for any losses, costs or other claims arising from incorrect use of the product.
The supplier cannot be held liable for consequential loss or damage caused by failure of the device.

Claims based on damage sustained during transport will only be accepted when the damage is
established or confirmed upon delivery by the carrier or the Post Office authorities. Claims made after
delivery will make it impossible to initiate recovery claims against the carrier or the Post Office authorities.
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