ODSTRASZACZ PTAKÓW BŁYSKOWO-DŹWIĘKOWY
MODEL: OD12
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Elektroniczny odstraszacz ptaktów, kotów, psów, kun, zająców itp.
Gdy dowolne zwierzę zbliży się do obszaru, na którym pracuje detektor PIR, automatycznie włączy się
odstraszacz i przez krótki czas będzie emitowany głośny sygnał oraz dodatkowe błyski świetlne skutecznie

•

Czas pracy na baterii alkalicznej: ok. 750 Godzin

•

Ciśnienie akustyczne: 97,8dB w odległości 0m oraz 82dB w odległości 5m

•

2 tryby działania: dzienny i nocny

•

Moc diody LED: 0,06W

•

Zasięg: kąt 120 stopni, efektywna odległość do 10 metrów.

•

Zasięg fotokomórki: kąt 90 stopni, odległość do 10 metrów

•

Kolor: czarny

•

Wymiary 125 x 126 x 72mm

•

Waga 0,23kg

odstraszające zwierzęta.
Cechy produktu:
•

Łatwa instalacja odstraszacza w wybranym miejscu,bez konieczności stosowania dodatkowego
zasilania.

•

Do stosowania na zewnątrz budynków - jest odporny na zmienne warunki pogodowe.

•

Dzięki zastosowaniu czujnika ruchów urządzenie włącza się tylko wtedy gdy jest to potrzebne,
dzięki czemu odstraszacz jest super oszczędny. W momencie wykrycia ruchu urządzenie emituje

4. Uwagi i środki ostrożności
•
Urządzenie nie powoduje zakłóceń działania odbiorników telewizyjnych, radiowych,
elektronicznych urządzeń alarmowych, czujników dymu i ognia oraz innych urządzeń
elektrycznych.
•
NIGDY NIE DOTYKAJ SIATECZKI I MEMBRANY GLOŚNIKA.
•
Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy, urządzenia
nie wolno dalej użytkować.
•
Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki.
•
Nigdy nie zakrywaj ani nie maluj pokrywy detektora!

głośne dźwięki lub błysk światła lampy LED, w zależności od wybranego trybu pracy (DAY lub
NIGHT).
•

Skutecznie odstrasza ptaki, koty, kuny, psy, zające itp.

•

Działa 100% bezzapachowo i nie emituje do powietrza szkodliwych związków chemicznych.

•

Urządzenie nie powoduje zakłóceń działania odbiorników telewizyjnych, radiowych,
elektronicznych urządzeń alarmowych, czujników dymu i ognia oraz innych urządzeń
elektrycznych.

•

Odstraszacz jest całkowicie nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.

•

Zastosowanie: w pobliżu zbiorników wodnych, w pobliżu rabatek kwiatowych, w ogrodach itp.

2. Obsługa
1. Włóż 4 baterie 1,5V do środka urządzenia
2. Urządzenie może być używane na zewnątrz i wewnątrz budynku. Zamontuj odstraszacz w
wybranym miejscu (np. na ścianie budynku, do drzewa lub na nóżce wbitej w ziemię). Optymalna
odległość urządzenia od podłoża to około 60-90cm.
3. Wybierz pozycję DAY – w ciągu dnia urządzenie będzie wysyłało sygnały dźwiękowe, a w nocy
sygnały dźwiękowe i świetlne. Jeżeli chcesz uniknąć hałasów w nocy wybierz pozycję NIGHT- w
ciągu dnia urządzenie będzie wysyłało sygnały dźwiękowe, a w nocy tylko świetlne.
Informacja: Urządzenie powinno pracować przez cały rok w dzień i w nocy. Pobór prądu jest wyjątkowo
niewielki.
Informacja: Krzaki, drzewa i inne przeszkody ograniczają zasięg i skuteczność działania odstraszacza.
3. Specyfikacja
•

Zasilanie 4 x bateria AA 1,5V DC (nie są dołączone do zestawu)
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