
ВІДЛЯКУВАЧ ПТАХІВ LS-2001
Найбільш природний, ефективний, дружній до довкілля спосіб відлякувати птахів-шкідників!

Птахи, щурі, миші і кролики мають дуже добре розвинений слух і вони постійно стежать за навколишнім середовищем

в пошуках можливих джерел небезпеки. Якщо вони чують звук одного зі своїх природних хижаків, або іншої тварини, яке

може їх атакувати, працює природній інстинкт – якнайшвидше втекти з території. Пристрій діє на багатьох птахів, включаючи

горобців, голубів, шпаків, ворон, сорок, і навіть більшість гризунів, на яких часто нападають хижі птахи, такі як яструби або

сови.

Відлякувач  птахів  використовує  записані  в  цифровій  формі  та  підсилені  крики  реальних  хижих  птахів  і  криків

постраждалих птахів, щоб змусити шкідників повірити в те, що вони знаходяться у надзвичайній небезпеці. Це змушує їх

негайно покинути ділянку, а якщо вони повернуться, то почують ці звуки знову. Згодом вони будуть боятися навідуватися на

територію, де відчувається небезпека.

Використовуючи такі  схильності  птахів,  відлякувач  птахів  виробляє  хижі  крики яструба (орла),  сокола і  сови,  щоб

проганяти небажаних птахів, таких як горобці, дрозди, голуби, ворони, шпаки і різних інших птахів геть від Вашої власності.

Це гуманний і дружній до навколишнього середовища метод вирішення проблеми з птахами-шкідниками без шкоди людям

та іншим створінням. На додаток, він може проганяти на відкритій місцевості гризунів і кроликів. З PIR-функцією відлякувач

птахів може використовуватися як спеціальний охоронний пристрій. Він відчуває будь-який рух незваного гостя в зоні дії

приладу і включає звук відлякування. Гучність може регулюватися за допомогою регулятора.

УСТАНОВКА

1. Закріпіть пристрій на стовпі або стіні де поблизу є джерело живлення. Увімкніть адаптер в розетку і переведіть тумблер

в режим відповідно до Ваших вимог.

2. Коли встановлений PIR-режим, відлякувач птахів контролює ділянку секторної форми з кутом 130º на відстані до 10

метрів.  Індикатор  світить  постійно.  Коли  птах  влітає  в  периметр,  який  контролюється,  відлякувач  птахів  починає

видавати звуки хижаків, щоб прогнати порушника геть. Ви можете налаштовувати звук до прийнятної гучності. Часовий

інтервал не функціонує в PIR режимі.

3. Коли встановлений AUTO режим, індикатор блимає зі швидкістю, відповідною часовому інтервалу. Довшому часовому

інтервалу відповідає найрідше блимання індикатора. Часовий інтервал може бути встановлений від 5 до 30 хвилин

шляхом настройки регулятором за годинниковою стрілкою. Подібним чином Ви можете налаштувати рівень гучності.

Відлякувач  птахів  буде  видавати  звуки  хижаків  кожні  5-30  хвилин

автоматично.

УВАГА!!! 

НЕ  НАТИСКАЙТЕ  НА  РЕГУЛЯТОРИ  ІНТЕРВАЛУ  ТА  ГУЧНОСТІ,

ТАКОЖ  НЕ  ПРИКЛАДАЙТЕ  ЗНАЧНИХ  ЗУСИЛЬ  ПРИ  РЕГУЛЮВАННІ.

ВИ МОЖЕТЕ ПОШКОДИТИ ПРИЛАД!!!

4. Вбудований  фотоелемент  відключить  відлякувач  птахів,  коли

знизиться  активність  в  результаті  зменшення  чисельності  птахів.

Ви також можете вимкнути відлякувач птахів шляхом перемикання

тумблера в положення OFF.

5. Для маленьких територій або при використанні в охоронних цілях,

пропонується  використовувати  PIR-режим.  Для  найкращого

результату,  підвішуйте відлякувач птахів  на висоті  1-2.5 метра над

землею  чи  поверхнею,  яку  потрібно  охороняти.  Уникайте

перешкод у зоні дії приладу.

6. Для великих територій,  таких  як ферми,  фруктові  сади або великі
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двори, рекомендується використовувати AUTO-режим і налаштувати часовий інтервал згідно Вашим потребам.

7. Також  рекомендується  проекспериментувати  з  різними  місцями  розташування  для  того,  щоб  знайти  найбільш

ефективне місце установки відлякувача птахів.

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ

 Не занурюйте пристрій у воду або будь-яку іншу рідину.

 Не відкривайте пристрій та не змінюйте внутрішні компоненти пристрою.

 Система виявлення з ІЧ-датчиком вмикається і вимикається при русі і зупинці теплокровних тварин.

 Переконайтеся, що лінза датчика руху чиста. Не торкайтеся лінзи.

 Використовуйте м'яку тканину, щоб акуратно витирати будь-який бруд.

 Не використовуйте бензин, спирт або розчинник фарб.

УВАГА!!! 

НЕ  НАТИСКАЙТЕ  НА  РЕГУЛЯТОРИ  ІНТЕРВАЛУ  ТА  ГУЧНОСТІ,  ТАКОЖ  НЕ  ПРИКЛАДАЙТЕ  ЗНАЧНИХ  ЗУСИЛЬ  ПРИ

РЕГУЛЮВАННІ. ВИ МОЖЕТЕ ПОШКОДИТИ ПРИЛАД!!!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Живлення (адаптер): 110 - 120В , 50 / 60 Гц , 220 - 240В , 50 / 60 Гц вихід: 12 постійного струму

Звуки: Звуки видаються різновидами яструба, сокола і пугача сови).

Площа ділянки захисту: 

AUTO режим: до 40 соток (коли звук включений на максимум)

PIR режим: площа секторної форми в 130º, відстань до 10 метрів.

Матеріал корпусу: пластик


