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Światło Otwór
Przycisk zasialnia

105g

SOLARNY ODSTRASZACZ ZWIERZĄT
VS-319

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASADA DZIAŁANIA SPECYFIKACJA UWAGI AKUMULATORY UTYLIZACJA

SPOSÓB UŻYCIABUDOWA URZĄDZENIA

Udowodniono naukowo, że zwierzęta stałocieplne boją się 
ognia. Mają skłonność do uciekania z miejsca, w którym 
wyczują ogień lub co, co go przypomina. Zgodnie z tą zasadą 
urządzenie zaprojektowano tak, aby odstraszało zwierzęta 
migającym czerwonym światłem przypominającym ogień.

1. Naciśnij przycisk zasilania i włącz urządzenie („On”).

2. Zamontuj urządzenie w zależności od wysokości oczu 
drapieżnika, którego chcesz odstraszyć (tj. na wysokości od 30 
cm do 2,4 m nad ziemią) na słupku, płocie lub zewnętrznej 
stronie ściany budynku. Aby uzyskać najlpesze zamontuj 4 
urządzenia skierowane na zewnątrz w różnych kierunkach.

3. Urządzenie automatycznie włączy się o zmierzchu i wyłączy 
o świcie. W trybie pracy dwie diody LED mrugają z częstotli-
wością 4 Hz, podobnie jak czerwony płomień.

1. Aby uzyskać najlepsze wyniki, usuń wszystkie elementy 
przyciągające zwierzęta, takie jak karma dla zwierząt, karmniki 
dla ptaków i opadłe owoce.

2. Zabezpiecz kosze na śmieci za pomocą pasów zaciskowych, 
umieść karmniki poza zasięgiem zwierząt i upewnij się, że 
kurniki i zgrody są zamknięte na noc.

3. Umieść urządzenie na słońcu lub w innym silnie naświetlo-
nym miejscu, aby je naładować.

4. Urządzenie posiada klasę wododporności IP44,  może 
prawidłowo pracować na zewnątrz

1. Jeżeli nowe akumulatory lub baterie w produkcie nie były 
używane przez dłuższy czas (ponad 1 miesiąc), bateria może 
być całkowicie wyczerpana. W celu uzupełniania poziomu 
baterii zaleca się naładowanie jej 3-5 razy.

2. Gdy deszczowa lub pochmurna pogoda utrzymuje się przez 
prawie tydzień, odstraszacz może przestać działać. Sugeruje-
my wyłączenie go i ładowanie na słońcu przez 48 godzin.

3. Jeśli baterie, które były używane przez bardzo długi okres, 
osiągają ponownie pełen poziom po krótkim czasie ładowania, 
należy wymienić 1 szt. AKUMULATORÓW typu 1,2 V AA 
(NiCad lub Ni-MH) w komorze baterii. Im lepsza jakość baterii, 
tym większa pojemność baterii i lepszy efekt działania urządze-
nia.

Wszystkie części należy utylizować w odpowiedni i bezpieczny 
sposób, zgodnie z krajowymi przepisami i lokalnymi normami 
ochrony środowiska.

Niebezpieczna utylizacja: Nie wolno wyrzucać tego produktu 
elektrycznego wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy 
zanieść go do centrum recyklingu odpadów domowych lub do 
miejsca zbiórki odpadów komunalnych wyznaczonego przez 
samorząd lokalny.

Opakowanie: Usuwać jako materiał nadający się do recyklin-
gu.

Model
Zasilanie:
Prąd roboczy:
Moc:
Napięcie:
 

VS-319
zasilane energią słoneczną

8 mA
0,0096 W

1,2 V
Sowy i jastrzębie
2,4 metra

Jeleń
1,2 metra

Duże zwierzęta
60 cm

Małe zwierzęta
30 cm

Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., 
Ltd.  
Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long 
Gang ,Shenzhen City,China 
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