
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ Гром  -А

ПРИЗНАЧЕННЯ

Ультразвуковий відлякувач собак призначений для захисту людини від нападу агресивних собак. 
Він тримає собаку на безпечній відстані, генеруючи дискомфортний для собаки ультразвук. Може 
використовуватися для дресирування собак.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Відлякувач діє на злісних знаходяться в агресивному (збудженому) стані собак! Прилад може 
бути малоефективний проти хворих, глухих або професійно натренованих собак.
- Не направляйте тримати пристрій на органи слуху людини з близької відстані. Ультразвуковий 
відлякувач в такій ситуації впливає на слух, наслідками якого може бути "дзвін" у вухах, головний 
біль і т.д.
- Не використовуйте прилад проти байдуже бродить або мирно лежить собаки - Ви можете 
викликати її неоднозначну реакцію.
- Не допускайте попадання вологи в прилад.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Для перевірки працездатності приладу, необхідно натиснути на кнопку включення відлякувача, 
при цьому засвітиться індикатор роботи акумулятора, що свідчить про працездатність приладу. 
Якщо індикатор роботи акумулятора блимає або не світитися (глибока розрядка), необхідно 
зарядити прилад.

ЗАРЯДКА ПРИЛАДУ

Для зарядки приладу необхідно вставити штекер зарядного пристрою в гніздо для зарядного 
пристрою, і підключити його до мережі 220В. При цьому індикатор роботи акумулятора повинен 
світиться. Після закінчення заряджання індикатор згасне.
Увага! Якщо прилад довго не використовувався, можлива глибока розрядка акумулятора. У такій 
ситуації при підключенні зарядного пристрою індикатор роботи акумулятора буде світиться не 
відразу, а через деякий час, який залежить від глибини розряду.

ВИКОРИСТАННЯ

При загрозі нападу - направте прилад випромінювачем на собаку і натисніть Кнопку вкл. 
випромінювання ультразвуку" на 2-5 секунд, злегка міняйте напрям випромінювання з тим, щоб 
знайти найбільш ефективний сектор впливу, неприємний для тварини. При необхідності - 
повторити включення приладу 2-3 рази з інтервалом 2-3 секунди.
Нормальна реакція собаки при використанні приладу - позадкує або відбіжить бік.
Ультразвук не завдає шкоди психіці собаки.
Включення світлодіодного ліхтарика здійснюється за допомогою "Кнопки вкл. ліхтаря".
Для зручного носіння приладу передбачений ремінець. 
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