
                                                                                   Návod k obsluze
V176 - Odpuzovač zvířat s PIR senzorem

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod
k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 

Elektronický odpuzovač ptaků, koček, psů, Kun, zajíců, atd. PIR detektor
se automaticky zapne a na krátkou dobu se ozve hlasitý hlas orla a další
blikající účinné světla odrazující zvířata.

Napájení 4 x AA 1.5V DC baterie (nejsou součástí balení), Životnost
baterie Alkalické: cca. 750 hodin, 2 režimy provozu: den a noc

Rozsah: úhel 120 stupňů, efektivní vzdálenost 10 metrů.

Rozměry 125×126×72 mm, Hmotnost 0,23kg

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Vložte baterie 4x AA 1,5Valkalické.  Uvolněte dvířka na zadní straně přístroje a vložte baterie. Pozor na správnou 
polaritu (plus/minus). 

2. Upevnění produktu na místo určení. Pořádně si rozmyslete  místo určení. Produkt pořádně připevněte na dva 
šrouby. Pro co nejlepší detekce, by měla být jednotka umístěna cca 15-35cm nad zemí.

3. Vyhledejte přepínač na přední straně přístroje pro volbu režimu(denní a noční). 

4. Denní režim: v tomto režimu bude jednotka ve dne pracovat pouze se zvukovou funkci a v noční době funkce blesku
a zvuku.

    Noční režim: v tomto režimu, bude jednotka pracovat v plné funkci pouze v denní době, a v noční době bude 
fungovat jen blesk.

Poznámka: Pokud se obáváte, aby hluk nerušil lidi v noci, doporučujeme zvolit noční režim.

5. Vyhněte se umístění přístroje za nějaké velké stromy, zdi nebo objekty.

Upozornění:

Vypněte jednotku, pokud se domácí zvířata pohybují kolem oblasti ochrany.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně! 

Záruka: Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí 
osobou. 
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