
 

 

  

SOLARNY ODSTRASZACZ
DZIKICH ZWIERZĄT ZN-301

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gratulujemy zakupu naszego odstraszacza 
dzikich zwierząt. Przed użyciem dokładnie 
zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi. 
Produktu należy używać właściwie

SPOSÓB UŻYCIA
1. Przed pierwszym użyciem wysuń transpa-
rentną płytkę izolacyjną znajdującą się na 
spodzie urządzenia.
2. Umieść urządzenie w koronie drzewa, na 
pniu, słupku, skrzynce pocztowej, na ścianie 
czy w innym wybranym przez siebie miejscu.
3. Urządzenie automatycznie włączy się o 
zmierzchu i wyłączy o świcie.

ZASADA DZIAŁANIA
Udowodniono naukowo, że zwierzęta 
stałocieplne boją się ognia i oczu drapieżni-
ka. Mają skłonność do uciekania z miejsca, w 
którym wyczują ogień lub coś podobnego do 
ognia. Zgodnie z tą zasadą urządzenie 
zaprojektowano tak, aby odstraszało 
zwierzęta migającym czerwonym światłem, 
przypominającym ogień.

SPECYFIKACJA
Model: ZN-301
Wymiary: 75 x 30 x 78 mm
Zasilanie: Światło słoneczne + panel solarny 
+ 1x akumulator NI-MH

Przyjazny dla środowiska (zasilany 
energią słoneczną; bez użycia akumulato-
ra czy zasilania elektrycznego).
Czujnik światła (automatycznie włączą się 
o zmierzchu i wyłącza o świcie).
Łatwa instalacja, łatwe użytkowanie.

UMIEJSCOWIENIE
W koronie drzewa, na pniu, słupku, skrzynce 
pocztowej, na ścianie, ogrodzeniu czy w 
innym wybranym przez siebie miejscu.

CECHY

UWAGA
1. Urządzenie rozpocznie pracę po wycią-
gnięciu przezroczystej płytki izolacyjnej. 
Dlatego przed zakupem nie należy wyciągać 
przezroczystej płytki umieszczonej na 
spodzie.

2. Aby uzyskać najlepszy efekt, urządzenie 
należy ustawić w słońcu lub w innym silnie 
naświetlonym miejscu.

3. Urządzenie jest odporne na warunki 
atmosferyczne, ale nie jest wodoodporne; 
proszę nie wlewać wody na urządzenie ani 
do jego wnętrza.

MONTAŻ I ZAKRES DZIAŁANIA

WYSOKOŚĆ MONTAŻU DLA 
RÓŻNYCH TYPÓW SZKODNIKÓW
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Designed in Poland
Made in P.R.C.

Uwaga dotycząca 
ochrony środowiska

Po zakończeniu okresu użytkowania nie 
można wyrzucić tego produktu jak zwykłych 
odpadów domowych, ale należy go oddać do 
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i 
elektroenergetycznego w celu recyklingu. 
Informuje o tym znak umieszczony na 
produkcie, w instrukcji lub na opakowaniu. 
Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z 
ich oznaczeniem. Ponowne użycie, recykling 
materiałów lub inne formy utylizacji starych 
urządzeń w istotny sposób przyczyniają się 
do ochrony środowiska. Zapytaj lokalne 
władze o adres centrum utylizacji odpadów.

Producent:
Shenzhen Zolition 
Electronics Co.,Ltd.
4/F，Bldg A, Fujinshun 
Industrial 
Park,Yabian,Houtin-
g,Shajing Street, Baoan 
District,518104,Shen-
zhen,Guangdong,China

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


