
LS-977F (SUPERDOGCHASER)

Це ультразвуковий відлякувач з переривачем випромінювання і вбудованим ліхтариком
(режими:  ліхтарик,  ультразвук,  ультразвук  зі  спалахами).  Тварини  сприймають
працюючий  пристрій,  як  некомфортний  лякаючий  звук,  що  посилюється  по  мірі
наближення  до  джерела.  В  той  же  час  прилад безпечний для  людей  і  тварин  і  не
наносить їм шкоди.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ручний багатофункціональний відлякувач Ls-977f призначений для захисту людини від
укусів  злісних  собак.  Він  тримає  собаку  на  безпечній  відстані,  використовуючи  як
випромінювання у напрямі  собаки ультразвукових хвиль,  так  і  спалахи надяскравих
світлодіодів. Ультразвук нечутний людині.  Відлякувач може працювати і  як потужний
ліхтар - для цього передбачена окрема кнопка. Також прилад має функцію тренування
собаки для запам'ятовування нею голосових або знакових команд господаря.

УВАГА! ВАЖЛИВІ ПЕРЕСТОРОГИ!

1.  ВІДЛЯКУВАЧ  ДІЄ  ЛИШЕ  НА  ЗЛІСНИХ  СОБАК,  ЩО  ЗНАХОДЯТЬСЯ  В
АГРЕСИВНОМУ (ЗБУДЖЕНОМУ) СТАНІ! ПРИЛАД МОЖЕ БУТИ МАЛОЕФЕКТИВНИЙ
ПРОТИ ХВОРИХ, ГЛУХИХ АБО ПРОФЕСІЙНО НАТРЕНОВАНИХ СОБАК.
2.  Не  направляйте  включений  пристрій  на  органи  слуху  людини  зблизька.
Ультразвуковий відлякувач в такій ситуації діють на органи слуху, наслідками чого може
бути "дзвін" у вухах, головний біль і т.д. Не направляйте включений ліхтар у напрямі
очей людини, особливо в темноті.
3. Не випробовуйте прилад на Ваших домашніх улюбленцях - це викличе негативне
відношення до Вас, як до господаря.
4.  Не  модифікуйте  конструкцію  приладу!  Не  закривайте  рукою  або  одягом
ультразвуковий випромінювач.
5. Не упускайте прилад і не допускайте попадання в прилад вологи.
6. Не використовуйте прилад проти собаки, що байдуже бродить або мирно лежить -
Ви можете викликати її неоднозначну реакцію.
7.  Не  використовуйте  прилад  проти  собаки  в  приміщеннях  з  обмеженим  об'ємом
(ліфтових кабінах, коморах і т.д.) - Ви можете викликати її неоднозначну реакцію.
Прилад випромінює звук  на високій частоті  -  20 000...25 000 Гц із  звуковим тиском
135 дБ,  який  діє  на  собак  пригноблююче.  У  кутку  корпусу є  спеціальний  отвір  для
кріплення ремінця.

Підготовка до роботи

- Зсуньте кришку 1 (див. малюнок 1) відсіку для елементів живлення.
- Вставте елемент живлення - алкалайнову батарею 9В (типа "Крона", 6F22) 
дотримуючи полярність (2). Батарея в комплект не входить.
- Закрийте кришку. Для перевірки працездатності приладу натискуйте кнопку 4 (окреме 
включення ліхтаря) - світлодіоди повинні світити. При слабкому свіченні - замініть 
елемент живлення.

Органи керування

1 - кришка відсіку елементу живлення
2 - елемент живлення
3 - кнопка тренування собаки (ультразвук)
4 - кнопка включення ліхтаря (лише)
5 - кнопка найбільш ефективної дії на агресивний собаку 
(ультразвук і яскраве мерехтливе світло)
6 - ультразвуковий випромінювач
7 - яскраві випромінюючі світло діоди

Використання
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При загрозі нападу - направте пристрій отвором випромінювача 6 у напрямку до собаки
і натискайте кнопку 5, утримуючи її (прилад автоматично почне випромінювати 
ультразвук і світло). Трохи змінюйте напрям приладу для того, щоб знайти найбільш 
ефективний сектор спрацьовування, неприємніший для тварини.

Нормальна реакція собаки при використанні відлякувача собак - позадкувати, або 
відбігти убік. Прилад особливо дієвий, якщо собака направлена у Вашу сторону і 
поводиться загрозливо. Звук сприймається собакою на відстані 5-10 м, найбільш 
ефективна відстань – 4  6 м. Звук не наносить шкоди психіці собаки.

Для тренування собак

Супроводжуйте подачу голосової або знакової команди натисненням кнопки 3 на 1-3 
секунди.

Увага!

При налаштуванні і використанні відлякувача не допускайте надання надмірної сили 
при натисненні на кнопки управління - це може привести до їх поломки і позбавить Вас 
безкоштовної гарантії.

Технічні характеристики

Параметр Значення
Тип відлякувача: портативний
Ефективна відстань: до 10 м
Кількість і тип батарейок: 1 шт. (тип: "Крона")
Потужність УЗ випромінення: 135 дБ 
Частота УЗ випромінення: 20-25 кГц
Робочі температури: н/д
Вбудований ліхтарик: 2 світлодіоди 
Вбудована сирена: немає
ІЧ-датчик руху: немає
Розміри: 120х45х22 мм
Вага (без батарейки): 55 г
Країна-виробник: Тайвань
Гарантія: 6 міс. 

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