
SOLARNY ODSTRASZACZ ZWIERZĄT I PTAKÓW NH-13 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Dziękujemy za zakup tego urządzenia. Niniejszą instrukcję należy przeczytać ze zrozumieniem i pozostawić do 

użycia w przyszłości. Produkt wykorzystuje energię słoneczną do ładowania baterii i działa, gdy bateria jest 

naładowana. Pasywny czujnik podczerwieni (PIR) wykrywa ruch i uruchamia emiter ultradźwięków, które są 

wyczuwalne przez zwierzęta i odstraszają je. 

Działanie urządzenia 

• Silna fala ultradźwiękowa do odstraszania zwierząt. Fala zostaje wyemitowana, kiedy zwierzę znajdzie

się w zakresie działania czujnika PIR. Dźwięk wywołuje u zwierzęcia dyskomfort, dlatego oddala się ono

od terenu jego emisji.

• Silne migające światło LED do odstraszania zwierząt. Silne światło LED włącza się i zacznie migać,

kiedy w okolicy pojawi się zwierzę, które zostanie w ten sposób odstraszone i ucieknie.

Ustawienia

• Przycisk „Wrażliwość” (po lewej stronie): możesz ustawić wrażliwość urządzenia oraz określić dystans

wykrywania ruchu. Przekręcając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zwiększysz zakres

ochrony.

• Przycisk „Częstotliwość” (po prawej stronie): służy do ustawień częstotliwości. Przekręcając pokrętło

zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zwiększysz częstotliwość. Pozycji przycisku „Częstotliwość”:

• 0: Wyłączone.

• 1: 13,5 kHz - 19,5 kHz: odstraszanie takich zwierząt jak: myszy, szczury, psy, lisy, kuny itp.

• 2: 19,5 kHz - 24,5 kHz: odstraszanie takich zwierząt jak: koty, szopy, borsuki, skunksy itp.

• 3: 24,5 kHz - 45,5 kHz: odstraszanie takich zwierząt jak: nietoperze, ptaki, gołębie, gryzonie itp.

• 4: silne mrugające światła odstraszające takie zwierzęta jak: szopy, dziki, kuny itp.

• 5: wszystkie funkcje cyklicznie: częstotliwość zmienia się z trybu 1, na tryb 2, na tryb 3, a następnie

włącza się silne mrugające światło.

Montaż i instalacja 

1. Wyjmij komorę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia. Włóż 1 akumulator litowo-jonowy 1.8650, a

następnie zamknij komorę baterii (bateria w zestawie).

2. Umieść urządzenie w na obszarze, który chcesz chronić (np. w grządkach kwiatowych lub przy ścianie

itp.).



3. Wybierz takie miejsce, które umożliwi jak najdłuższe naświetlanie panelu solarnego znajdującego się na

górze urządzenia.

4. Jeśli montujesz urządzenie w ziemi, delikatnie wsuń ostrą część produktu w ziemię (zobacz rysunek 1,

pokazujący jak połączyć fragmenty pręta). Urządzenie powinno wystawać min. 12 cm ponad poziom

podłoża (zob. rys. 2.). Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu, sugerujemy najpierw wykopać dziurę,

a dopiero potem wsunąć do niej urządzenie.

5. Urządzenie można wsunąć w ziemię lub przymocować do ściany. Można też położyć jego górną część

bezpośrednio na płaskiej powierzchni.

Dane techniczne 

Model: NH-13 

Kąt czujnika na podczerwień: 110 stopni 

Zakres działania czujnika: 8-9 metrów w zależności od wielkości zwierzęcia

Zasilanie: jedna bateria słoneczna: akumulator litowo-jonowy lub adapter 5 V, 9 mA 

• Gdy podłączony jest adapter, urządzenie działa, ale nie działa czujnik podczerwieni.

• Jeśli przez kilka dni utrzymuje się zachmurzenie lub pada deszcz, możesz naładować urządzenie za
pomocą adaptera.

• Czerwona dioda LED: informuje, że urządzenie jest aktywne.

Ostrzeżenia dotyczące baterii: 

1. Jeśli nowy akumulator lub bateria nie są używane przez dłuższy czas (dłużej niż 1 miesiąc), mogą się one

całkowicie rozładować. W takim przypadku sugerujemy naładowanie ich od 3 do 5 razy, aby przywrócić

ich właściwie funkcjonowanie.

2. Jeśli przez około tydzień utrzymuje się zachmurzenie lub pada deszcz, urządzenie może przestać działać.

Sugerujemy wyłączenie go w celu naładowania baterii.

3. Jeśli akumulator nie działa przez dłuższy czas, należy wymienić go na akumulator litowo-jonowy 3,7 V

18650 (komora baterii). Im lepszej jakości będzie nowy akumulator, tym większa jego pojemność i lepsze

działanie.

4. Zużyte akumulatory/baterie należy oddać do centrum recyklingu właściwego dla sprzętu elektronicznego

i elektrycznego. Więcej informacji o prawidłowej utylizacji akumulatorów i baterii uzyskasz od władz

lokalnych.

Ostrzeżenie 

1. Zdarza się, że ludzie mogą słyszeć niektóre częstotliwości emitowane przez urządzenie. Dlatego

zalecamy umieszczenie produktu jak najdalej od miejsca zamieszkania człowieka. Nie należy instalować

urządzenia w miejscu zabaw dzieci.

2. Nie zakrywaj czujnika podczerwieni.

3. Czyść urządzenie wilgotną, miękką szmatką i delikatnym mydłem z wodą. Nie używaj silnych środków

chemicznych ani środków czyszczących rysujących powierzchnię, ponieważ mogą one uszkodzić

urządzenie.
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