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Ultrazvukový plašič ptáků
s stoboskopickým světlem
Objednací číslo: LS-987BF

Návod k použití
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento
návod.
Funkce zařízení
Kombinovaný plašič s detekcí pohybu, slyšitelným zvukem nebo neslyšitelným
ultrazvukem a stroboskopickým světlem Vás zbaví obtíží s ptactvem.
Když přístroj rozpozná pohyb ve svém zorném poli, aktivuje ultrazvukovou sirénu, která
spolehlivě vyplaší nevítaného návštěvníka a navíc integrovaný stroboskop vydávající
intenzivní blikající světlo znásobí zvýšené účinky plašení.
Venkovní voděodolné provedení, jednoduchá montáž na zeď, na strom a podobně
Proměnlivá frekvence zabraňuje přizpůsobení ptáků na stabilní zvuk.
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Tlačítko přepínání
slyšitelné a ultrazvukové
sirény

Reproduktor
Světelný stroboskop

Vypínač PIR

Čidlo pohybu

Umístění plašiče a uvedení do provozu
Venkovní voděodolné provedení, jednoduchá montáž na zeď, na strom a podobně
Proměnlivá frekvence zabraňuje přizpůsobení ptáků na stabilní zvuk
Vhodný k ochránění balkónů, pergol, zahradních altánů.
Dlouhodobě odežene z ovocných stromů, pozemků udržovaných zahrad, vinic, letišť,
elektráren atd.
Zvukové vlny nejsou u lidí slyšitelné a škodlivé. Přístroj je odolný proti povětrnostním
vlivům
Naše produkty jsou - k úctě ke zvířatům - bez využívání chemie
Chrání trvale
- Účinná ochrana proti nežádoucím ptákům
- Efektivně a bezpečně
- Žádné nebezpečí pro děti a domácí zvířata
- Integrovaný PIR čidlo
- Ultrazvuková funkce
- Napájení z baterií
- Příznivý k přírodě - bez chemie
Pro venkovní použití: zahrady, sady, vinohrady,
rampy, venkovní rošty atd.
Účinný proti všem: špačci, vrabci, holubi, vlaštovky,
kosi, atd.
Ochrání plochu až 85 m2
- záruka 24 měsíců
- životnost 30 let
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Umístění odpuzovače a uvedení do provozu
Přístroj vydává zvuk dvěma piezo reproduktory v přední části. Umístěte odpuzovač
nejlépe ke kraji místnosti tak, aby před ním nebyly umístěny žádné předměty a zvuk se
mohl nejlépe šířit.
•
•
•

Připojte napáječ do konektoru na zadní straně přístroje
Stiskem červeného testovacího tlačítka snížíte kmitočet na slyšitelnou úroveň,
můžete tak otestovat funkci přístroje.
Otočným ovladačem lze nastavit rychlost kolísání tónu, je vhodné po čase cca 1 x
za měsíc rychlost kolísání změnit, aby si ptáci na stejný zvuk nezvykli

Upozornění
•
•
•
•

Pokud odpuzovač nepoužíváte, odpojte ho od napáječe a napáječ vyjměte ze
zásuvky
Přístroj nerozebírejte
Poškozený přístroj se nepokoušejte opravovat a předejte ho do odborného servisu
Přístroj není hračka určená dětem

Technické parametry
Provozní napětí
"
"
Příkon
Klidová spotřeba
Čas při zapínání
Kmitočet
Akustická hlasitost
Čas zpoždění
Světelný paprsek
Dosah působení
Pohybové čidlo
Dosah PIR
Akční rádius
Umístění
Pracovní teplota
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměr
Obsah balení

9 V baterie 6F22 / 2 kusy
síťový adaptér 230 V~ 50 Hz, 9 V, 200 mA / není součástí balení
35 mA
0,16 mA
30 sekund
17000 - 24000 Hz
90 dB
25 sekund
LED intenzivní blikající stroboskopické světlo
85 m2
PIR
12 m
70 ° horizontálně / 9 ° vertikálně
1 - 2,5 m nad zemí
-10 °C / +40 °C
ABS plast
šedá
0,225 kg
110 x 100 x 95 mm
ultrazvukový plašič ptáků, návod v češtině

Nakládání s elektrickým odpadem
Při likvidaci přístroje tento nevyhazujte do komunálního odpadu, přístroj odevzdejte ve
sběrném místě, nebo vhoďte do speciální sběrné nádoby pro elektrický odpad.
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Záruka a servis
Případnou reklamaci nevyřizujte prosím přes prodejnu, ale zašlete zboží s jednoduchým
popisem závady přímo nám. K reklamaci vždy prosím přiložte nákupní paragon. Pokud
jste reklamovaný kus sami rozebírali nebo nemáte k dispozici doklad o nákupu zboží,
nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat. Na toto zboží poskytujeme plnou záruku.
________________________________________________________________________
AHC-BONN-PRAHA sro
Luštěnická 672
197 00 Praha 9 - Kbely
Tel. 286 854 392
Fax: 286 854 393
E-mail: ahc@volny.cz
www.MojeNákupy.cz
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