
尺寸：120*140mm
材质：铜版纸 105g
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Polisilikonowy panel słoneczny
70x70 mm

Napięcie/prąd roboczy: 5 V / 8 Dźwięk

Włącznik
Niebieskie światło

Port USB 
(z osłoną wodoodporną)
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03 04 05

11.5cm

14.8cm
35cm

Górny pręt

Łącznik

Łącznik

Środkowy pręt

A) Mocowanie podziemne

B) Pozycja stojąca

Dolny pręt

1.产品参数Solar Panel:1200mAh修改为120mAh,修改日期：20200727

2.产品参数按照最新画册更新,修改日期：20200811
3.产品文档介绍更新,修改日期：20200908   廖云奇
4.修改文本内容和电池容量2200mAh,修改日期：20201120   廖云奇

1. Przed instalacją ładuj urządzenie za pomocą kabla USB przez 6 godzin.

2. Zmontuj po kolei pręty i połącz je z główną częścią.

3. Włóż ostro zakończony pręt w ziemię lub przymocuj do ściany, lub umieść 
urządzenie bezpośrednio na przedmiocie o płaskiej powierzchni – według swoich 
potrzeb.

4. Naciśnij włącznik, aby uruchomić urządzenie – przejdzie ono do trybu samotes-
towania.

5. Tryb pracy:
      - Emitowane są ultradźwięki i miga światło LED dopóki zwierzęta nie uciekną.
      - Jednocześnie emitowane są ultradźwięki, miga światło LED i rozlega się alarm        
dźwiękowy w celu odstraszenia zwierząt.

6. Jeśli chcesz uruchomić alarm dźwiękowy, naciśnij włącznik. Zielona dioda LED 
będzie świeciła.

1. Zasada działania:
Na górze urządzenia znajduje się niebieskie światło stroboskopowe LED. Główna 
część urządzenia składa się z trzech boków, z każdej strony znajduje się czujnik 
podczerwieni, 2 silne białe migające diody LED (w sumie 6) i róg ultradźwiękowy 
3840 Hz, który wykrywa zwierzęta w wszystkich kierunkach. Kiedy zwierzę zacznie 
się zbliżać, trzy strony urządzenia wejdą w stan roboczy (dioda LED migocze, róg 
ultradźwiękowy wydaje ostry dźwięk). Produkt przejdzie w stan czuwania po około 10 
sekundach od oddalenia się zwierzęcia; Uruchomi się tryb odstraszania, dopóki 
zwierzęta ponownie się nie zbliżą. Panel słoneczny jest umieszczony na górze, a 2 
przełączniki taktowe i 1 interfejs ładowania USB na dole. Energia słoneczna i 
ładowanie przez USB to dwie możliwe metody zasilania.
2. Wersje działania:
1. Wersja dźwiękowa: ultradźwięki, białe migające światła, dźwięk alarmujący 
(wersja domyślna):(zielona lampka kontrolna zaświeci się podczas pracy) Róg 
emituje fale ultradźwiękowe o częstotliwości 15 kHz ~ 50 kHz, białe światła migają; 
róg wydaje dźwięki, dopóki zwierzęta nie opuszczą zasięgu wykrywania.
2. Wersja cicha: ultradźwięki i białe migające światła: (naciśnij krótko przycisk 
SOUND, aby wyłączyć zielony wskaźnik) Róg emituje fale ultradźwiękowe o częstot-
liwości 15 kHz ~ 50 kHz, a białe światła migają, dopóki zwirrzęta nie odejdą.
3. Dwa tryby dla światła niebieskiego (1 Hz):
1.  Domyślny tryb automatyczny: po włączeniu niebieskie światło działa automaty-
cznie w nocy, w deszczowe dni /w pomieszczeniach, ale nie miga w słoneczne dni 
(sterowanie panelem słonecznym).
2. Tryb WYŁĄCZONY: naciśnij przycisk niebieskiego światła przez 1 s, aby 
wyłączyć urządzenie: nie działa ono ani w dzień, ani w nocy.
Uwaga: tryb domyślny po uruchomieniu: wersja dźwiękowa + automatyczny 
tryb niebieskiego światła.
4. Lampka kontrolna:
Czerwony wskaźnik zaświeci się podczas ładowania i zgaśnie po całkowitym 
naładowaniu baterii (około 6 godzin). Zielona kontrolka zaświeci się w wersji z dźwię-
kowej i będzie zgaszona w wersji cichej.

1. Zainstaluj odstraszacz w miejscu, w którym produkt będzie miał dostęp do ładowa-
nia światłem słonecznym.

2. Jeśli produkt jest umieszczony w miejscu bez dostępu do światła słonecznego i nie 
działa, sprawdź, czy przyczyną nie jest nienaładowana bateria.

3. Aby uzyskać lepsze wyniki, po zainstalowaniu produktu należy trzymać głowicę 
odstraszacza na wysokości  22 - 25 cm nad ziemią, aby uniknąć jej zamoczenia.

4. Czujnik PIR działa pod wpływem ruchu zwierząt, ale też światła słonecznego, 
dlatego NIE WOLNO zasłaniać czujnika PIR.

5. Trzymaj te akcesoria z dala od dzieci i zwierząt, aby nie zostały zjedzone.

6. Produkt NIE MOŻE działać podczas ładowania.

360° Inteligentny Odstraszacz
Zwierząt AR16

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

MONTAŻ OBSŁUGA URZĄDZENIA UWAGA!

BUDOWA URZĄDZENIA

Nazwa produktu:

Model:

Zasilanie:

Panek słoneczny:

Prąd roboczy:

Bateria:

Klasa wodoodporności IP:

Zakres czujnika ruchu PIR:
.

Maksymalny zasięg:

Częstotliwość ultradźwięków:

Wymiary:

Natężenie dźwięku:

Micro USB:

360° Inteligentny Odstraszacz Zwierząt

AR16

Energia słoneczna lub USB

5V, 120 mA, Polisilikon 70x70 mm

3,7 V / 60 mA

Bateria litowa 3,7 V 18650 2200 mAh

IP44

4-10 m
(w zależności od temperatury otoczenia)

360°

15-50 kHz

11.5x11.5x49.7 cm (D x Sz x W)

90-120 dB

5 V / 1 A

PRZÓD

Czujnik PIR 
(zakres: 4-10 m)

Migające śwatło LED
niebieskie z  funkcją
oślepiania: 0,1 W

Migające śwatło LED
0,05 W

Migające światło LED
0,05 W

Róg ultradźwiękowy: 
3840 Hz

GÓRA DÓŁ

Wszystkie części należy utylizować w odpowiedni i bezpieczny sposób, zgodnie z 
krajowymi przepisami i lokalnymi normami ochrony środowiska. 

UTYLIZACJA

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., 
Ltd.  
Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang 
,Shenzhen City,China 


