
ULTRADŹWIĘKOWY ODSTRASZACZ ZWIERZĄT
OD6A

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Ultradźwiękowy odstraszacz zwierząt  do użytku zewnętrznego.  Skutecznie odstraszacz dzikie zwierzęta oraz
ptactwo. Wyposażony w czujnik ruchu oraz podczerwieni, które doskonale radzą sobie w dzień oraz w nocy.
Odstraszacz uruchamia się automatycznie po wykryciu ruchu w jego pobliżu. Szeroki zakres częstotliwości z
możliwością jego modyfikacji. Możliwość montażu w gruncie albo zawieszenia (co ułatwiają dołączone elementy
montażowe).  Dioda  sygnalizacyjna  LED  pozwala  kontrolować  stan  pracy  urządzenia.  Odstraszacz  jest
bezpieczny dla zwierząt, nie powoduje jakiegokolwiek, fizycznego cierpienia.

Cechy produktu: 

• Ultradźwiękowy odstraszacz zwierząt na baterie. 
• Skutecznie odstrasza dzikie zwierzęta i ptactwo. 
• Wyposażony w czujnik ruchu oraz podczerwieni skutecznie wykrywający zbliżające się zwierzę. 
• Funkcja automatycznego włączania po wykryciu ruchu. 
• Doskonale radzi sobie w dzień oraz w nocy. 
• Szeroki zakres częstotliwości dźwięków z możliwością jego modyfikacji. 
• Posiada diodę LED sygnalizującą stan pracy odstraszacza. 
• Działa w 100% bezzapachowo i nie emituje do powietrza szkodliwych związków chemicznych. 
• Urządzenie nie powoduje zakłóceń działania odbiorników telewizyjnych, radiowych, elektronicznych 

urządzeń alarmowych, czujników dymu i ognia oraz innych urządzeń elektrycznych. 
• Można go zamocować na ścianie lub wbić w ziemię za pomocą dołączonych elementów montażowych. 
• Odstraszacz jest całkowicie nieszkodliwy dla ludzi oraz zwierząt domowych. 

Specyfikacja: 

• Zasilanie: 3x bateria AA 1,5V 
• Zakres częstotliwości: 16H – 60.000 Hz 
• Czujnik ruchu (kąt wykrycia): 110 stopni 
• Czujnik podczerwieni 
• Funkcja automatycznego włączania 
• Możliwość zmiany zakresu częstotliwości 
• Wodoodporność (IP65) 
• Dioda sygnalizacyjna LED 
• Elementy montażowe (do wbicia w ziemię lub zawieszenia) 
• Wymiary (odstraszacz): 15 cm x 11 cm 
• Wysokość całkowita (montaż w ziemi): 45 cm 

• Kolor: zielony 

Instrukcja podłączenia i obsługi:

- Umieść grot w ziemi i zamontuj urządzenie w dogodnym miejscu na zewnątrz.
-  Umieść  3  baterie  AA  1,5V  pod  klapką  baterii  (w  tylnej  części  urządzenia),  pamiętając  o
odpowiedniej polaryzacji (+ -)
-  Urządzenie  uruchamia  się  automatycznie  po  wykryciu  ruchu  przez  czujniki  ruchu  i  /  lub
podczerwieni.
- Po zapadnięciu zmroku odstraszacz wykorzystuje czujnik podczerwieni IR.
- Aby zmienić częstotliwość dźwięku w Hz, należy odpowiednio ustawić pokrętło w dolnej  części
urządzenia.
- Odstraszacz posiada diodę LED sygnalizującą prawidłową pracę.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości
sprzętu,  jeżeli  zapewniony  zostanie  nadzór  lub  instruktaż  odnośnie  do  użytkowania  sprzętu  w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić
się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Środki ostrożności: 

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku zewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
• Nie  rozmontowywać  urządzenia  na  części!  Samodzielne  modyfikacje  mogą

skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!


