
ODSTRASZACZ SZKODNIKÓW VS-317
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odstraszacz VS-317 został zaprojektowany jako skuteczny środek odstraszający 
ptaki i szkodniki,  przeciwko myszom, ptakom i innym szkodnikom. Wyglądem 
przypomina aktywnego drapieżnika – sowę, która, podobnie jak w naturze, 
odstrasza szkodniki, powodując, że opuszczają one chroniony obszar. 
Odstraszacz VS-317 ma zamontowany w szponach czujnik ruchu. Kiedy ptaki lub 
inne szkodniki przesuwają się przed urządzeniem, oczy sowy błyskają i wydaje 
ona odstraszający dźwięk.

Odstraszacz VS-317 jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka. Od 
pozbycia się kłopotliwych szkodników dzieli cię  kilka prostych czynności:
1. Włącz urządzenie. Przełącznik On/Off znajdujący się w dolnej części urządzenia 
ma trzy poziomy ustawień:  On (uruchomienie),  Center (środkowa pozycja) oraz 
Off (wyłączenie). Ustawienie w pozycji On aktywuje tryb błyskających oczu i 
odstraszających dźwięków. Ustawienie w pozycji centralnej aktywuje tryb samych 
błyskających oczu.

SPOSÓB UŻYCIA:



2. Umieść urządzenie w odległości 2 metrów od obszaru aktywności szkodników 
(najlepiej w najbardziej nasłonecznionej części), skierowane frontem w kierunku 
tego obszaru.
3. Wbij wkrętaki w okrągłe kotwice na spodzie urządzenia, aby przymocować pro-
dukt do stabilnej powierzchni, takiej jak słupek ogrodzeniowy, pień itp.

Przed instalacją należy ładować produkt na słońcu przez 24 godziny lub zainsta-
lować nowe akumulatory.
• Akumulatory można wymienić na standardowe akumulatory Ni-MH AA.
• Aby zapobiec przyzwyczajeniu się szkodników do stracha na wróble, należy co 
kilka tygodni przenosić go w inne miejsce.
• Należy umieścić urządzenie w widocznym i nasłonecznionym miejscu, aby było 
widoczne dla szkodników.
• Należy używać urządzenia tylko w przypadku inwazji szkodników i usuwać je w 
okresie wolnym od szkodników.
• Aby zapewnić optymalne użytkowanie w nocy, należy umieścić urządzenie przo-
dem do źródła światła.

OSTRZEŻENIE:

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.  
Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang 
,Shenzhen City,China 

Model:

Wymiary:

Waga:

Materiał:

Zasilanie:

Baterie:

VS-317

18 x 15 x 40 cm 

0,65 kg 

PE

energia słoneczna

2 akumulatory Ni-MH AA
(w zestawie)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:


