
 

Solarny ultradźwiękowy  

odstraszacz zwierząt i ptaków MD3.6LI 

Instrukcja obsługi 

INFORMACJE OGÓLNE 

Solarny ultradźwiękowy odstraszacz zwierząt i ptaków BR-901 używany jest do odstraszania wszelkich zwierząt (jeleni, kotów, 
psów, niedźwiedzi, wiewiórek, królików, skunksów, nietoperzy, szczurów, lisów, szopów, myszy i wielu innych) oraz ptaków 
(gołębi, dzięciołów, mew, etc.). 
 

JAK TO DZIAŁA 

Kiedy zwierzę wejdzie na teren objęty działanie urządzenia, czujnik ruchu PIR (pasywny czujnik podczerwieni) uruchomi 
odstraszacz, który zacznie emitować silne fale ultradźwiękowe, mocne migające światła LED oraz sygnały alarmowe w celu 
odstraszenie nieproszonego gościa. 
 

CECHY 

1. Urządzenie wyposażono w dwa silne dwukolorowe migające światła LED z opcją On/Off (Włącz/Wyłącz) oraz 
opcjonalnym słyszalnym alarmem dźwiękowym w celu najbardziej skutecznego odstraszania nawet najagresywniejszych 
zwierząt, które mogą się przystosować i uodpornić na określoną częstotliwość fal ultradźwiękowych. 

2. Ochrania teren o wielkości nawet do 150 m2. Najbardziej zaawansowany czujnik PIR może wykrywać obecność zwierząt 
w odległości nawet 10 m.  

3. Wysoce efektywny panel słoneczny o prądzie ładowania 90mA w słońcu zapewnia, że urządzenie zawsze posiada 
wystarczającą ilość energii do pracy. Wodoodporna konstrukcja pozwala na korzystania z urządzenia w każdych 
warunkach. 

4. Urządzenie wyposażono w zaawansowany akumulator litowy zamiast staromodnego 3*AA  Ni-MH, co znacznie zwiększa 
jego wydajność w zakresie żywotności, ładowania i stabilności zasilania. 

5. Ekologiczne i Uniwersalne: żadnych pułapek, żadnych martwych zwierząt ani chemikaliów. Regulowana częstotliwość 
oraz opcjonalne migające światło LED i alarm dźwiękowy pozwolą Ci odstraszyć każde niechciane zwierzę i pozbyć się 
problemu. 

 

WAŻNE INFORMACJE 

 
1. Pierwsze ładowanie przed pierwszym użyciem zaleca się przeprowadzić za pomocą kabla USB. Pełne naładowanie 

zajmuje zwykle od 2 do 3 godzin. 
2. Urządzenia ultradźwiękowe nie dają natychmiastowych efektów, dlatego uzyskanie pełnego pożądanego rezultatu 

może zająć 10 – 15 dni. 
3. Urządzenie posiada stopień ochrony IP66, jednak nie wolno zanurzać go w wodzie. Przechylanie lub upadanie na 



 
podłoże może być spowodowane uszkodzeniem urządzenia przez deszcz. 

4. Alarm dźwiękowy jest bardzo przydatny przy odstraszaniu niektórych agresywnych zwierząt, szczególnie ptaków. 
Funkcję tę można wyłączyć, jeśli dźwięki sygnału alarmowego przeszkadzają Tobie lub Twoim sąsiadom. 

5. Awaria niektórych funkcji, takich jak emisja ultradźwięków, migające światła lub alarm dźwiękowy, może oznaczać, że 
bateria jest wyczerpana. W takim wypadku należy naładować baterię za pomocą kabla USB w celu odzyskania pełnej 
mocy urządzenia. Jeśli problem nie ustąpi, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
1. Urządzenie Główne: Odstraszacz Zwierząt BR-901 (x1)        2. Pręty do mocowania (x2) 
3. Kabel USB/DC (x1)          4. Szybki Przewodnik (x1)               5. Karta Serwisowa (x1) 

 

 

 

 

BUDOWA 

1. Otwór haka 

2. Panel słoneczny 

3. Głośnik sygnału alarmowego 

4. Głośnik fali ultradźwiękowej 

5. Białe migoczące światła LED 

6. Czujnik PIR ze wskaźnikiem naładowania 
(Ładowanie: niebieski; Pełna bateria: Wyłączone; W trakcie pracy: Czerwony) 

7. Czerwone migoczące światła LED 

8. Kontrolka alarmu dźwiękowego (Włączanie/Wyłączania; Głośność +/-) 

9. Częstotliwość i migotanie (Włączanie/Wyłączanie) 

10. Pręty mocujące 

11. Port ładowania USB/DC 

12. Gniazdo baterii (bateria litowa A w zestawie) 

 

 

 

INSTALACJA I USTAWIENIA 
 

1. Usunąć przezroczystą powłokę ochronną z górnej części panelu słonecznego w celu umożliwienia urządzeniu efektywnego 
wchłaniania promieni słonecznych. 

2. Nie zakrywać czujnika PIR. Należy wybrać miejsce, w którym panel słoneczny znajdujący się 
na górze urządzenia, będzie mógł wchłaniać światło słoneczne najdłużej, jak to możliwe. 

3. Dla lepszego efektu urządzenie należy ustawić w kierunku, z którego przychodzą zwierzęta. 
4. Wysokość, na jakiej należy umieścić urządzenie, zależy od rozmiarów zwierząt. Im większe zwierzę, tym wyżej należy 

zamontować odstraszacz. Dla lepszych rezultatów główna część urządzenia powinna znajdować się 23 - 25,5 cm powyżej ziemi. 
W przypadku niektórych dużych zwierząt zaleca się zawieszenie urządzenia na murze lub ogrodzeniu. 

5. Przekręć gałkę „Audible Alarm” (alarm dźwiękowy), aby włączyć/wyłączyć sygnał alarmowy oraz w celu dostosowania głośności 
(ruch zgodny z kierunkiem poruszania się wskazówek zegara zwiększa głośność). Przekręć gałkę „Frequency” (częstotliwość), aby 
włączyć/wyłączyć falę ultradźwiękową i światła LED oraz aby wybrać różne pasma częstotliwości dla różnych zwierząt. 
-0 : Wyłączenie 

-1：13.5 kHz-19.5 kHz, odstraszenie zwierząt takich jak myszy, szczury, psy, listy, kuny, itp. 

4 -2：19.5 kHz-24.5 kHz, odstraszenie zwierząt takich jak koty, szopy, borsuki, skunksy, itp. 

-3：24.5 kHz-45.5 kHz, odstraszenie zwierząt takich jak nietoperze, ptaki, gryzonie, itp. 

5 -4 : Silne migające światła, odstraszanie takich zwierząt jak: szopy, dziki, kuny, itp. 
–5 : Zmienna częstotliwość i silne migoczące światło LED, odstraszanie wszystkich zwierząt.  



 
 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ) 
 
Pyt. 1: Jakie zwierzęta odstrasza to urządzenie? Czy działa ono na ptaki? 
Odp.: Teoretycznie urządzenie może odstraszać wszystkie zwierzęta. Wykazało ono 98,5% skuteczność w odstraszaniu psów, 
kotów, ptaków, wiewiórek, szczurów, norników, szopów, lisów i wielu innych gryzoni! 
Niektóre agresywne zwierzęta lub ptaki, przyzwyczajone do współżycia z człowiekiem, mogą nie przestraszyć się ultradźwięków 
lub migotania światła LED, ale w ich przypadku pomocny okaże się alarm dźwiękowy. W przypadku takich zwierząt sugerujemy 
ustawić gałkę częstotliwości na „5” oraz włączyć alarm dźwiękowy. 
 
Pyt. 2: Wczoraj zainstalowałem urządzenie w ogrodzie, ale dziś rano znowu były w nim szopy. Czy produkt nie działa na te 
zwierzęta? 
Odp.: Urządzenia ultradźwiękowe nie dają natychmiastowych efektów, dlatego uzyskanie pełnego pożądanego rezultatu 
względem niektórych agresywnych zwierząt może zająć 10 – 15 dni. Takie zwierzęta poczują dyskomfort już od momentu 
zainstalowania urządzenia, ale nie opuszczą od razu miejsc, do których są przyzwyczajone. Sugerujemy poczekać kilka dni na 
efekty. 
 
Pyt. 3: Urządzenie działało dobrze przez około miesiąc, ale dziś przestało. Czy jest uszkodzone? 
Odp.: Jeśli bateria jest wyczerpana lub napięcie robocze nadmiernie zredukowane, urządzenie przestanie działać. W pierwszej 
kolejności należy naładować je przy użyciu kabla USB do momentu, aż bateria będzie pełna, tj. przez ok 1-2h. Następnie należy 
sprawdzić, czy urządzenie zaczęło działać. Jeśli problem nie ustąpił, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w celu uzyskania 
darmowej wymiany. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
 
Model: MD3.6LI 
Materiał: ABS 
Kąt czujnika: 120 stopni 
Dystans czujnika: max 10 m 
Baterie: 3,7V/1500 mAH Litowe 
Panel słoneczny: 5,5V 90mA polisilikon 3,12x1,70 cali  
Zakres częstotliwości: 13,5kHz-45,5kHz 
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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. 
Address: Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 
City,China 

 

 


