
ВІДЛЯКУВАЧ ПТАХІВ “LS-987BF”
Комбінація ІЧ-датчика, ультразвуку та спалахів, які проганяють птахів-шкідників геть

Відлякувач птахів включає в себе складну PIR-систему (пасивна інфрачервона система виявлення руху)

для спостереження в 3-х мірному просторі з кутом огляду 70 градусів і  на відстані до 12 метрів, що

складає приблизно 85 м2 відкритого простору. При виявленні в цьому просторі руху від істот, відлякувач

птахів вмикається і починає одночасно випромінювати спалахи світла і постійно змінює звук з частотою

від 17 000 Гц до 24 000 Гц. Небажані птахи-шкідники, що вторглися в зону виявлення, будуть налякані і

прогнані геть спалахами світла і ультразвуком, що випромінюється відлякувачем птахів.

Відлякувач птахів може використовуватися в будь-яких місцях без електрики, так як він живиться або від

мережі 220 В через адаптер, який підключається через гніздо на пристрої; або від двох алкалайнових

батарейок напругою 9В (тип 6F22). Споживання енергії в режимі очікування, коли немає ніякого руху,

надзвичайно низьке.

УСТАНОВКА:

1. Обережно  витягніть  основний  модуль  з  монтажної  кришки.  Основний  модуль  висовується  по

направляючим.

2. Відкрийте кришку батарейного відсіку в задній частині основного модуля і встановіть туди дві нові

алкалайнові батарейки напругою 9В (типу 6F22).

3. При  активній  експлуатації  підключіть  відповідний  адаптер  в  електричне  гніздо.  Стандартно  в

комплекті постачання з приладом адаптер додається.

4. Помістіть шляхом вдавлення основний модуль назад в монтажну кришку. Підвісьте відлякувач птахів

на висоті 1-2.5 метра над поверхнею, яку потрібно захищати (земля, балкон, фасад, дерева, тощо).

Перед приладом у зоні дії приладу не повинно бути перешкод.

5. Переключіть тумблер живлення в положення "ON". Після 30-60 секунд розігріву, ви зможете побачити

спалахи  світлодіодів,  які  супроводжуються  то  нечутним то  чутним звуком.  Ви  можете  натиснути

функціональну кнопку для перемикання нечутного звуку на чутний звук  для відгону птахів згідно

Вашим потребам. Залиште відлякувач птахів на 24 години.

6. Рекомендується  проекспериментувати  з  різними місцями розташування  пристрою для  того,  щоб

знайти найбільш ефективне місце установки відлякувача птахів.

7. У разі живлення від батарейок, якщо з часом експлуатації спалах не блимає при русі в зоні захисту,

необхідно замінити елементи живлення.

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ: 

 Коли на території, що 

захищається нікого немає, 

вимикайте пристрій, щоб 

економити батарейки. 

 Не занурюйте пристрій у воду або

яку-небудь іншу рідину. 

 Не розбирайте та не змінюйте 

внутрішні компоненти пристрою. 

 Система з ІЧ-датчиком 

вмикається і вимикається при русі і наявності в зоні 

теплокровних тварин. 

 Переконайтеся, що лінза датчика наявності чиста. 

Не торкайтеся лінзи. Використовуйте м'яку тканину 

щоб акуратно витирати будь-який бруд. Не 

використовуйте для цього бензин, спирт або 

розчинник фарб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Розміри: 110 x 100 x 95 мм 

Вага: 255 г 

http://sorbpolimer.com.ua/otpugivateli/otpugivateli_ptic/otpugivatel_ptic_ls-987bf


Електроживлення: 9В  (2  x

9В алкалайнові 

батарейки типу 6F22) 

Блок живлення (опція) 220-

240В (100-120 В)

змінного

струму, Вихід: 9В

постійного струму 200 мА 

Струм в режимі очікування: 0.16 мА 

Час інтервалу ультразвуку: близько 25 секунд 

Час розігріву: близько 30 секунд 

Діапазон частот: від 17 000 Гц до 24 000 Гц 

(хаотично змінюється) 

Площа ділянки захисту: до 85 м2, 

– Кут огляду датчика: 700 (по горизонталі); 

900 (по вертикалі)

– на відстані: 12 метрів 

Ресурс роботи спалаху: до 100 000 годин

Продаж тел.: (044) 221-22-61, (095) 444-41-35, (096) 691-05-55

ВИД ЗВЕРХУ


