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1. Wstęp
PIR (Passive Infra Red) aktywowany przez zwierzęta. Odstraszacz zapewnia 
humanitarny sposób na odstraszanie niepożądanych zwierząt, nietoperzy i ptaków z 
danych powierzchni np. pojemników na śmieci, drzew owocowych, trawnika, ogrodu, 
stawów rybnych itd. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

2.Instalacja:

1. Odblokuj pokrywę baterii z tyłu urządzenia i otwórz komorę
baterii.
Zainstaluj 4 baterie alkaliczne AA.  

2. Umieść 2 wkręty na ścianie. Aby zawiesić urządzenie na
ścianie, wepchnij dwie śruby  to otworów montażowych na
ścianie, a następnie powieś urządzenie.  
Dla najlepszego działania; urządzenie powinno być
umieszczone na ścianie pomiędzy 1,4m – 4,3m nad ziemią.

3. Znajdź przełącznik funkcji z przodu urządzenia, aby wybrać tryb
dzienny i tryb nocny.  

4. Tryb dzienny: Wybierz funkcję dzienną. Odstraszający dźwięk
działa tylko w ciągu dnia. 
Tryb nocny: Wybierz funkcję nocną. Odstraszająca lampa błyskowa
będzię działać tylko w porze nocnej. 

Uwaga: Jeśli martwisz się hałasem, który przeszkadza ludziom w
nocy, zalecamy wybór trybu nocnego. 

5. Unikaj umieszczania urządzenia za dużymi drzewami, ścianą lub obiektem

3. Specyfikacja:
1. Wymiar jednostki: W 12,5cm x D 7,3cm x H 12,6cm
2. Waga jednostkowa: 230 g
3. Zasilanie bateriami alkalicznymi 4xAA (brak w zestawie)
4. Pobór mocy: prąd czuwania: 3,5 mA

    prąd roboczy: 350 mA
5. Zasięg: 10 metrów, 110 °



4. Uwagi:
● Zaleca się korzystać z odstraszacza zwierząt bez przerwy. 
● Jeśli spodziewane są burze, należy usunąć urządzenie z terenów zewnętrznych.
● Wyłącz urządzenie, jeśli zwierzęta bawią się w obszarze ochrony.
● Urządzenie nie może być zanurzone w wodzie lub innej cieczy.
● Nie zakrywaj soczewki czujnika PIR.
● Jeśli wymagane jest czyszczenie, zwilż miękką szmatkę łagodną wodą z mydłem.
Powstrzymaj się od używania jakichkolwiek chemicznych lub ściernych środków 
czyszczących może to uszkodzić funkcję urządzenia.
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