
Instrukcja obsługi 
Solarnego odstraszacza zwierząt i ptaków GH-501

1. Wstęp
Ten produkt wykorzystuje energię słoneczną do ładowania akumulatorów, więc zawsze działa po nałado-
waniu akumulatora. Pasywny czujnik podczerwieni (PIR) wykrywa ruch i uruchamia głośnik ultradźwięko-
wy emitujący dźwięk, który odczuwają zwierzęta. 

2. Funkcje urządzenia
-Silna fala ultradźwiękowa do przestraszenia zwierząt. Fala jest aktywowana, gdy zwierzę wchodzi w za-
sięg czujnika PIR, następnie zwierzęta czują się nieswojo i uciekają z tego obszaru.
-Silna migająca dioda LED do straszenia zwierząt. Silna migająca dioda LED zostanie aktywowana, gdy 
zwierzę wejdzie na obszar, a następnie zwierzę wystraszy się i ucieknie.
-Aby uzyskać lepszy efekt, dodany jest dźwięk alarmu, aby przestraszyć dzikie zwierzęta.

3. Ustawienia
-Przycisk„Sensitivity”(lewy): Można dostosować czułość i odległość urządzenia. Obracając pokrętło 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zwiększasz zasięg ochrony.
- Przycisk „ Frequency ” (prawy): Służy do sterowania częstotliwością. Obracając pokrętło zgodnie z ru-
chem wskazówek zegara, częstotliwość zostanie zwiększona.
- Przycisk„Frequency” jak poniżej:
- 0: WYŁ
- 1: 13,5KHZ-19,5KHZ do odstraszania zwierząt, takich jak myszy, szczury, psy, lisy, kuny itp.
- 2: 19,5KHZ-24,5KHZ do odstraszania zwierząt, takich jak koty, szopy, borsuki, skunksy itp.
- 3: 24.5KHZ-45.5KHZ do odstraszania zwierząt takich jak nietoperze, ptaki, gryzonie itp
- 4: Alarm i silne migające diody LED, aby przestraszyć dzikie zwierzęta
- 5: Funkcja razem tryb 1 – tryb 2 – tryb 3 i włącz silne miganie.



4. Instalacja
1. Zdejmij pokrywę baterii z tyłu; Zainstaluj 3x akumulatory AA, a następnie zamknij pokrywę ba-

terii.
2. Umieść urządzenie skierowane w stronę obszaru, który chcesz chronić (na przykład w kwietni-

ku lub przy ścianie itp.)
3. Pamiętaj, aby wybrać miejsce, w którym panel słoneczny na górze może uzyskać jak najdłuższy

czas słońca.
4. Jeśli zamontujesz urządzenie w ziemi, ostrożnie włóż kolec w ziemię. Proszę zostawić kolec 12 

cm lub więcej nad ziemią. Zaleca się wykopanie otworu, a następnie włożenie urządzenia, aby 
zapobiec uszkodzeniu.

5. Element można włożyć do podłoża lub przymocować do ściany lub umieścić górną część bez-
pośrednio na płaskiej powierzchni.

5. Specyfikacja techniczna
• Kąt czujnika podczerwieni: 110 stopni
• Zasięg wykrywania: 8–9 metrów w zależności od wielkości zwierząt (większy rozmiar, większy 

zasięg)
• Zasilanie: energia słoneczna + 3 baterie AA lub akumulator 9 V, 200 mA.
• Jeśli adapter jest podłączony, element będzie działał, czujnik PIR nie będzie działał.
• Jeśli jest kilka dni pochmurno lub deszczowo, możesz naładować przedmiot za pomocą adaptera.
• Czerwona dioda LED: wskazuje, że urządzenie jest włączone.

6. Bateria - problemy
1. Jeśli nowe akumulatory lub baterie w produkcie nie będą używane przez dłuższy czas (ponad 1 mie-
siąc), baterię mogą być w pełni rozładowane. Zaleca się ładowanie akumulatorów 3-5 razy, aby je akty-
wować, i staną się normalne w użyciu.
2. Jeśli baterie, które były używane przez bardzo długi czas, mogą być w pełni naładowane bardzo 
szybko, oznacza to, że musisz wymienić baterie.
3. Jeśli bateria nie może być używana przez dłuższy czas, wymień 3 sztuki akumulatorów 1,2 V AA (Ni-
Cad lub Ni-MH) w komorze baterii. Im lepsza jakość baterii, tym większa pojemność baterii i tym lepszy 
efekt.

7. Uwagi:
1. Zdarza się, że człowiek słyszy prace urządzenia. Umieść urządzenie jak najdalej od miejsca ludz-
kiego przebywania. Nie instaluj urządzenia u dzieci i na placu zabaw.
2. Nie wolno zakrywać czujnika PIR
3. Aby wyczyścić urządzenie, użyj wilgotnego, miękkiego wacika z mydłem i wodą. Nie używaj żrą-
cych środków chemicznych lub ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić urządzenie.
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