
УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ВІДЛЯКУВАЧ СОБАК ТА КОТІВ LS-987F

Комбінація ІЧ-датчика, ультразвуку, звуку та світлових спалахів для вигнання
небажаних тварин з Ваших садів та подвір.

Сучасний відлякувач є комбінацією ІЧ-датчика, ультразвуку, звуку та світлових спалахів для
забезпечення  надійного,  ефективного  та  гуманного  вигнання  небажаних  тварин.  Коти,
собаки,  кролі,  білки,  польові  гризуни,  птахи-шкідники  а  також  інші  тварини  лякаються
світлових  спалахів  і  тікають  з  ваших  садів,  ділянок  та  дворів  без  отримання  тілесних
пошкоджень.

Відлякувач 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 відповідає приблизно 85 м2 відкритого простору.  При виявленні вторгнення
живих істот, відлякувач включається і починає одночасно випромінювати спалахи світла і
звук, що постійно змінюється, з частотою від 17 000 Гц до 24 000 Гц. Висока ефективність
нещодавно розробленого пристрою для відлякування небажаних тварин досягається завдяки
високочастотним  звуковим  хвилям  та  світловим  спалахам.  Функціональна  кнопка  на
передній частині пристрою може використовуватись для перевірки приладу або для зсуву
частотного  діапазону  з  18000~24000 Гц  в  чутну  зону.  Чутні  звуки  разом  з  світловими
спалахами  відлякують  небажаних  птахів-шкідників  та  старих  тварин,  які  мають  меншу
чутливість до ультразвуку.

Відлякувач  тварин  може  бути  легко  використаний  в  місцях,  де  немає  електроживлення,
оскільки він може живитися від двох 9В алкалайнових батарей. Енергії батарей достатньо
для підтримання режиму очікування коли в зоні що захищається немає жодного руху.  Ви
можете встановити пристрій на стіні ззовні вашого будинку, або встановити на тримач якій
потім  встромляється  в  землю.  Пристрій  обладнаний  гніздом  для  підключення
електроживлення на випадок великої активності небажаних тварин.

В разі живлення від батарей, якщо блінкери не спалахують при русі в зоні що захищається,
це  означає  що прийшов  час  замінити  батареї.  Для  заміни  батарей  перемкніть  вимикач  в
положення «OFF»,  повторіть  кроки 1-2 і  поверніть  головний модуль  в монтажну кришку
шляхом втискання.

ГОЛОВНИЙ МОДУЛЬ ЗАДНЯ ЧАСТИНА ГОЛОВНОГО МОДУЛЯ МОНТАЖНА
КРИШКА ВИД ЗГОРИ

ВПЛИВ НА НЕБАЖАНИХ ТВАРИН:
-  Коти,  -  Собаки,  Білки,  -  Кролі,  -  Гризуни,  -  Шкідливі  птахи,  -  Шкідливі  тварини,  що
лякаються світлових спалахів

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
- Клумби
- Годівниці птахів
- Сади, ділянки, двори
- Поблизу ставків для захисту риби
- Всередині приміщень (для запобігання проникненню котів та собак )
- Для лякання зловмисників у нічний час
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ЯК ВСТАНОВЛЮВАТИ:
1. Просто акуратно висуньте основний модуль з монтажної кришки. Основний модуль при
цьому висуватиметься.
2.  Відкрийте кришку батарейного відсіку в задній частині  основного модуля  і  встановіть
туди дві нові 9В алкалайнові батареї.
3. При активній експлуатації підключіть відповідний адаптер в електричне гніздо.
4. Помістіть шляхом втискування основний модуль назад в монтажну кришку.  Встановіть
пристрій  на  тримач,  або підвісьте  на  стіну будинку з  використанням монтажної  дірки та
дюбелю, що входить в комплект.
5.  Перемкніть  тумблер  живлення  в  положення  “ON”.  Після  30  секунд  розігрівання,  ви
зможете побачити спалахи блінкерів  що супроводжуються нечутним / чутним звуком.  Ви
можете натискувати функціональну кнопку для перемикання нечутного звуку в чутний звук
для відгону окремих видів тварин згідно з Вашими потребами.
6. Залиште відлякувач на 24 години.

ПРИМІТКИ:
-  Вимикайте  відлякувач,  якщо  ваша  тварина  знаходиться  в  зоні  що  захищається.  При
використанні пристрою в приміщенні, впевнитесь, що тварина не замкнена та території що
захищається і має можливість піти з неї.
-  Коли  нікого  немає  на  території  що  захищається,  вимикайте  пристрій  для  подовження
терміну служби батарей.
- Не занурюйте пристрій у воду або іншу рідину.
- Не модифікуйте внутрішні компоненти пристрою.
- Система інфрачервоного детектування вмикається коли тепле тіло тварини потрапляє або
покидає зону що захищається.
-  Слідкуйте,  щоб  лінза  датчика  руху  була  чистою.  Не  торкайтесь  лінзи  пальцями.  При
необхідності використовуйте м’яку ганчірку для обережного витирання пилу.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:
Розміри: 110х100х95 мм
Вага: 255 г
Електроживлення: 9В (2х9В алкалайнові батарейки), мережевий адаптер: 220-240В; 100-
120В, вихід: 9В постійного струму 200 мА
Живлення: струм в режимі очікування: 0,16 мА, Час затримки вимкнення для 
ультразвуку: близько 25 с, час розігріву: близько 30 с
Діапазон частот: приблизно від 18 000 Гц до 24 000 Гц (постійно і випадковим чаном 
змінюється)
Площа покриття: площа віяльної форми на 70˚ та на відстань до 12 м (до 85 кв.м.)
Термін служби світлового стробу: до 100000 годин.

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


