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Ten solarny odstraszacz szkodników powinien być ładowany przez jeden dzień w bezpośrednim świetle słonecznym za pomocą
przełącznika ON / OFF w pozycji OFF, przed pierwszym użyciem.

1. Opis urządzenia

Solarny odstraszacz szkodników jest
skuteczny dzięki funkcji PIR (czujnik
ruchu), wyczuje każdy ruch i aktywuje
system, aby emitować częstotliwości
ultradźwiękowe, które są w stanie
odstraszyć gryzonie, koty i psy.
Regulowana częstotliwość pozwala
wybrać zwierzęta, które chcesz
odstraszyć.

Dzięki odporności na warunki
atmosferyczne urządzenie jest
przeznaczone tylko do użytku na
zewnątrz.  
Uwaga: Wybierz lokalizację na zewnątrz
z bezpośrednim światłem słonecznym,
gdzie panel słoneczny może odbierać co najmniej 8 godzin światła słonecznego każdego dnia. Miejsca 
zacienione nie są zalecane, ponieważ prawdopodobnie nie będą mogły naładować akumulatory i 
zmniejszą ich pojemność. 

Przy pierwszym użyciu:
Nie ustawiaj przełącznika w pozycji włączonej, dopóki odstraszacz szkodników nie zostanie w pełni 
naładowany przez jeden dzień w bezpośrednim świetle słonecznym.

Ładowanie baterii:
Jeśli nie ma słońca lub pada nieprzerwanie przez wiele dni, a pojemność akumulatorów jest bardzo niska, 
zaleca się naładowanie urządzenia za pomocą adaptera (brak w zestawie). Z tyłu przełącznika znajduje się
gniazdo DC. Wyciągnij osłonę gniazda, włóż wtyczkę adaptera do gniazda DC. Podłącz drugi koniec 
adaptera do dowolnej standardowej wtyczki.

2. Użytkowanie
Zamontuj urządzenie za pomocą 4 śrub i kotew (w zestawie) na obszarze o wystarczającym bezpośrednim
nasłonecznieniu. Aby uzyskać lepszą wydajność, zaleca się umieszczenie urządzenia co najmniej 1 metr 



nad ziemią, aby uzyskać optymalny zasięg. Upewnij się, że głośnik jest skierowany w stronę, którą chcesz 
pokryć.

Przekręć pokrętło częstotliwości na żądane zwierzę, które chcesz odeprzeć. Różne częstotliwości będą 
odstraszać różne zwierzęta. Niektóre częstotliwości odstraszą więcej niż jedno zwierzę.

Włącz urządzenie, naciskając raz przycisk ON / OFF. Po naciśnięciu dioda LED zaświeci się na czerwono i 
uaktywni system, przestanie emitować częstotliwość
ultradźwiękową automatycznie po 9–11 sekundach. Jednostka
zostanie ponownie aktywowana, jeśli wyczuje dalszy ruch
intruza.

3. Specyfikacja
 

Zasilanie: Wbudowany 3-częściowy akumulator AA Ni-MH o 
      pojemności 800 mAh

Panel słoneczny: 6V 50mA
Prąd roboczy: <180mA
Prąd czuwania: <2mA
Czas działania: 9-11 sekund
Aktywacja czujnika ruchu: <4,5 m, 100°
Częstotliwość ultradźwięków: 15KHz -35KHz (regulowana)
Efektywny zasięg: 80m²
Adapter: (brak w zestawie) Spec. wyjście 4.5V DC, 200mA
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