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Solární ultrazvukový plašič ptáků 360 °, kód 70600
Návod k použití
Úvod
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje
prosím přečtěte tento návod.
1. Funkce zařízení
Solarni ultrazvukovy plašič ptaků, pracuje na principu vysilani ultrazvukove
frekvence v 360 °, s učinnosti do vzdalenosti 150 m2. Při soumraku a ve tmě
podporuje plašení dvěma LED světelne blesky a tim navic podpoři učinnost plašiče.
Přistroj je napajen pomoci dobijecich baterii, ktere jsou dobijene pomoci
zabudovaneho solarniho panelu, nebo 5 V USB dobijecim přistrojem. Použiti jineho
způsobu dobijeni neni připustne. Při poškozeni způsobene nespravnym zapojenim
nebo nedodrženi podminek navodu k použiti, či nespravne instalaci nebude
reklamace uznana. Tento zvuk je pro ptaky nepřijemny a proto se raději odstěhuji na
misto, kde nejsou ohroženi. Solarni ultrazvukovy plašič ptaků živočichům nijak
neubližuje, pouze je vyplaši a odežene.
2. Důležité upozornění pro stupeň účinnosti a nasazení
• Pozorujte ptaky v době hnizděni a kladeni vajiček. V teto době, nepouživejte solarni
ultrazvukovy plašič ptaků
• Plašič nainstalujte preventivně již v unoru, aby ptaci v dosahu plašeni nemohli
zakládat hnizda.
• Přistroj pracuje na bazi střidavych ultrazvukovych vlnach, ktera v teto frekvenci
ptaky ruši
• Solarni plašič ptaků při svem působeni neruši dalši zviřata v okoli
• Vzdalenost dosahu působeni plašiče zaleži na okolnich předmětech a budovach,
které mohou branit šiřeni ultrazvukovych vln
• Tento produkt lze umistit rychle a bezproblemově v mistě nasazeni a tim nabizi
optimalni ochranu před ptaky
• Možna mista ochrany jsou: stromy, domovni fasady, terasy, altany, parkovaci
mista nebo garaže
• Sklopny haček ❸ a magneticky držak pro drženi plašiče na ocelovych konstrukcich,
ktery je na zadni časti plašiče, nabizi maximalni flexibilitu
• Přistroj je voděodolny, a tim může byt použit v exterieru. Dbejte na to, aby přistroj
nebyl ve vodorovné poloze, tim se netvořil vodni film na solarnim panelu ➐
3. Bezpečnostní pokyny
• Elektricke přistroje a obalovy material, nepatři do rukou ditěte
• Přistroj je osazen dvěma akumulatory Mignon AA 2,5 V, napajen musi byt pouze
nabíječkou s maximalni hodnotou 5 V
• Při eventualni opravě použivejte originalni dily, tim zamezite škodam na přistroji.
Použivejte pouze akumulatorove baterie
• Zkontrolujte, zda dane misto je vhodne pro plašení ultrazvukovym plašičem
• Přistroj nepouživat dětmi do 8 roků

• Nebudete-li přistroj delši dobu použivat, pak baterie vyjměte a udržuje je nabite
• Akumulator neskladovat pod 0 °C, může dojit k poškozeni a ztrátě kapacity
• Tento plašič ptaků je vhodny pro vnitřni a vnějši použiti
4. Obsah balení
• Solarni ultrazvukovy plašič ptaků 360 °
• 2 x akumulator Mignon AA 2,5 V
5. Uvedení do provozu
V zasadě neni potřeba externě dobijet. Akumulatory jsou v letnich měsicich
dostatečně nabijeny solarni energii, jestli-že na solarni panel přimo působi slunečni
zařeni. Při preventivni instalaci plašiče již v unoru, doporučujeme v teto době
kratkych a ne tak učinnych dnech působeni slunečneho zařeni, jednou za tyden
přistroj dobit pomoci externiho zdroje, napajenym 5 V USB nabiječky ❺. Jestli-že
solarni ultrazvukovy plašič nebude pod dostatečnym slunečnim zařeni, pak
doporučujeme použit externi zdroj trvale
6. Provoz
Plašič 360 ° obsahuje dvě možnosti, jak neblaze působit na ptaky tak, aby se
nezdržovali v jeho dosahu. S měnitelnou ultrazvukovou frekvenci a dvěma LED
světelne blesky, ktere budou za deště, nebo ve tmě pomoci světelneho čidla
aktivovany. Světelny blesk může byt při zatměni samostatně zapinan Auto Night ❷.
7. Tip
Akumulatory jsou již předem nabite, přesto doporučujeme před prvnim použitim
přistroj plně nabit. Můžete jej vystavit působeni slunečneho zařeni nebo dobit
externě po dobu 8 hodin při vypnutem stavu.
Na zadni straně přistroje je (On/Off) vypinač ❶ a vypinač LED světelny blesk ❷.
Posuňte doprava (On/Off) ❶, tim aktivujete ultrazvuk. Potom posuňte doprava (Auto
Night) ❷. LED kontrolka ➍ kratce blikne. To potvrdi, že je přistroj v provozu a že
LED světelny blesk je při přichazejicim setměni aktivni. Při odpovidajici tmě LED
světelny blesk blika každych 30 sekund ➏. Když si nepřejete funkci LED blesku, tak
znovu zmačkněte (Auto Night) ❷
8. Informace
Když aktivujete ultrazvuk, nemůžete slyšet tyto tony a můžete mit pochybnost, zda
je přistroj funkčni. K vyzkoušeni postupujte nasledovně: zmačkněte (Auto Night) ❷
• Když se LED kontrolka kratce rozsviti, ultrazvukova funkce je aktivni
• Když se LED kontrolka nerozsviti, přistroj je vypnuty
• Když si nepřejete funkci LED světelny blesk, potvrďte (Auto Night) ❷
9. Nabíjení akumulátorů
• Na straně přistroje se nachazi gumova zaslepka ❺
• Uvolněte ji a opatrně ohněte k horni časti přistroje. Pozor zaslepka se neda vyndat
• Použijte nabiječku s mikro USB-B zastrčku
• Jestliže chcete nabijet pomoci počitače, použijte USB-A nebo mikro USB-B kabel
• Zastrčte mikro USB zastrčku do nabijeci zasuvky ❺. Červena LED ❹ začne blikat
• Vyjměte nabijeci kabel a pečlivě vmačkněte gumovou zaslepku zpět ❺
• Plašič je nyni provozuschopny

10. Výměna akumulátorů
• Po delši době použivani se může stat, že akumulatory zeslabnou a musi se vyměnit
• Použivejte pouze Mignon AA akumulatorove baterie, v žadnem případě
nepoužívejte normalni baterie, možne nebezpeči exploze!
• S pomoci tupe strany nože uvolněte přes hranu vrchni plexisklovy kryt
• Nadzvedněte opatrně solarni panel. Dbejte na to, aby se kabely neutrhly. Solarni
panel se necha dobře odklopit na protějši stranu
• Pod solarnim panelem naleznete zasobnik akumulatorů (obr. A)
• Vložte baterie do zasobniku
• Dbejte na spravnost polarity, minusove označeni na konci baterie ukazuje vždy na
spirálu v bateriovem zasobniku
• Položte solarni na původni misto. Molitanova guma vytvaři lehky tlak, proto lehce
stlačte solarni panel a namontujte zpět plexisklovy kryt
• Dbejte na to, aby byla těsnici guma přesně umistěna ve žlabku krytu a nebyla
překroucena
• Lehce přitlačte a zmačkněte plexisklovy kryt, tak aby na všech šesti stranach kryt
zapadl do původniho mista
• Nyni je přistroj připraven k použivani
11. Upozornění
• Pokud plašič nepouživate, odpojte ho od napaječe a napaječ vyjměte ze zasuvky
• Přistroj nerozebirejte
• Poškozeny přistroj se nepokoušejte opravovat a předejte ho do odborneho servisu
• Přistroj neni hračka určena dětem
12. Technické parametry
Napajeni 2 x AA Mignon 850 mA akumulator
Nabijeni USB kabelem (ktery neni současti baleni) nebo solarnim panelem
Frenkwence 24 - 65 kHz / maximalně 75 dB
Učinnost plocha do 7 m˛
LED světelny blesk 2 x LED s intenzivnim vykonem
Čislo zkoušky IP 43
Reproduktory 3 x Piezo reproduktory
Přislušenstvi Integrovany magneticky držak a hak možnost zavěšeni
13. Všeobecné upozornění
• Z bezpečnostnich a povolovacich důvodů neni připustne tento přistroj přestavovat
ani pozměňovat
• Na tento přistroj poskytujeme 2 roky zaruky. Negarantujeme provedeni montaže a
obsluhy
14. Nakládání s elektroodpadem
Při likvidaci přistroje tento nevyhazujte do komunalniho odpadu, přistroj odevzdejte
ve sběrnem mistě nebo vhoďte do specialni sběrne nadoby pro elektroodpad
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