
Ultrahangos Állatriasztó 

 

Ez az eszköz ultrahangot és fényt bocsát ki, hogy elriassza a kutyákat, macskákat, madarakat és 

bármilyen kártevőt. A mozgásérzékelő automatikusan bekapcsol, ha állatot észlel. A szabályzókkal az 

ultrahangok intenzitásának és az észlelési érzékenység lehet állítani. 

Biztonsági figyelmeztetések: 

Ezt a terméket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező 

személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha 

a felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a termék biztonságos használatára 

vonatkozóan. biztonságuk érdekében, és megértsék az ezzel járó veszélyeket.                Ne telepítse a 

terméket olyan helyre, ahol gyermekek és csecsemők játszanak.                                       Az első használat 

előtt, töltse fel az akkumulátort a mellékelt USB-kábellel két (2) teljes ciklusig.   

Minden töltési ciklusnak körülbelül 8 órának kell lennie. Amikor az akkumulátor lemerült, a pirosan 

világító alacsony feszültségjelző led villogni kezd. Csatlakoztassa az eszközt egy USB-kimenethez 

(például számítógéphez vagy telefontöltőhöz) a mellékelt USB-kábellel. A készülék körülbelül 6 órán 

belül teljesen feltöltődik. Teljes feltöltés után a piros jelzőfény folyamatosan világít.    

A szállítás, raktározás és elosztás miatt az akkumulátor újratöltési ideje kezdetben változhat. Ez 

normális. Az akkumulátor háromszori töltése után az akkumulátor stabilizálja a töltési mintáját és 

időtartamát. 

Javasoljuk, hogy a készüléket legalább havonta egyszer töltse fel.                                                                                                             

Kérjük, vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használta a készüléket.  

Kérjük, az elemeket a helyi környezetvédelmi hatóságnak megfelelően semmisítse meg. 

A legjobb eredmény érdekében helyezze a terméket olyan helyre, ahol a nemkívánatos állatok 

irányába néz.                                                                                                                                                         Olyan 

helyet válasszon, ahol az egység tetején található napelem a lehető legtöbb napsütést érheti el, 

elkerülve a napfényt akadályozó akadályokat. Ha por vagy szennyeződés van a napelemen, törölje le, 

hogy biztosítsa a napelem hatékonyságát.                                                       

A hely kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy a bemenetek ne legyenek kitéve víznek rossz időjárási 

körülmények között. 

 

Használat: 

Ez a termék erős ultrahangjelek és villogó fények kombinációját használja, amelyek megijesztik és 

elriasztják a vadon élő állatokat. Az ultrahangos jel akkor aktiválódik, amikor egy állat belép a 

mozgásérzékelő hatókörébe. 

 

„Sens” gomb (Érzékenység): Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a 
mozgásérzékelő hatótávolságának növeléséhez. 
„Freq” gomb (Frekvencia): Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba az 

ultrahang jel frekvenciájának beállításához. 



 
Ultrahang frekvencia beállítások: 

0 Ki 

1 13,5KHz-17,5KHz.   Kis rágcsálók ellen. 

2 15,5KHz - 19,5KHz. Nagytestű kutyákat és a rókák ellen 

3 19,5KHz - 23,5KHz. Kistestű kutyák, macskák és madarak ellen. 

4 LED villog 

5 Auto: Minden funkció, 13,5-23,5 KHz között, LED villogással 

 

Megjegyzés: A frekvencia beállítás megváltoztatásához először vissza kell állítania a tárcsát az O 

állásba, majd közvetlenül a kívánt beállításra. 

A termékben használt ultrahangos sugárzó nagyon erős. Vannak, akik hallják a tartomány egy 

részét. Ezért javasoljuk, hogy a terméket a lehető legtávolabb helyezze el az emberektől. 

Műszaki adatok: 

 

Tápegység: 3 db AA típusú 1,2V 800 mAh Ni-MH újratölthető elemmel működik 
(tartozék) 

Érzékelési szög 110° 

Érzékelési tartomány 8-9 m (állatmérettől függően) 

Védelem:  IP43 

Méret: 9 x 6,5 x 13 cm 

A földtüske méretei  3 x 1 x 26,8 cm 

Anyaga:  ABS, alumínium 

 

Útmutató video: 

 

https://player.vimeo.com/video/431949952 
 


