
ВІДЛЯКУВАЧ ТВАРИН З ДАТЧИКОМ РУХУ LS - 987S
Віджене небажаних тварини геть з Вашої території!

Це новий покращений і простий у використанні супер-відлякувач тварин з датчиком руху надає Вам зручний, не
обмежений  за  місцем  розташування,  ефективний  та  гуманний  спосіб  утримати  кішок,  собак,  кроликів,  білок  і
польових гризунів на відстані від Вашого саду, газону і двору, не шкодячи ім.

Відлякувач використовує  складну PIR-технологію  (PIR  –  система  датчик  руху та  пасивного  інфрачервоного
датчика) для контролю секторної області з кутом 700 градусів і відстанню до 12 метрів, або більше 85 м2  вільної
площі. Істоти, що вторгаються, будуть виявлені в межах контрольованої зони. Новий покращений Супер Відлякувач
Тварин створює звукові хвилі в діапазоні частот від 18 000 Гц до 24 000 Гц випадково і неперервно, щоб утримати
тварину-порушника на відстані, як тільки система контролю виявить тварину в зоні контролю. Відлякувач тварин
може працювати на 2 шт. лужних батареях (тип 6F22 чи R20) напругою 9В. Використання системи інфрачервоного
виявлення  руху  застосовується  для  економії  енергії  елементів  живлення  і  активації  системи  ультразвукового
випромінювання. Як перевага роботи від батареї – Ви можете легко встановити відлякувач тварин в будь-якому
місці без електрики – на виїзді під час пікніку на дикій природі чи в парку – дикі та бродячі тварини не будуть
дошкуляти Вам своєю присутністю чи навіть створювати небезпеку. Ви можете встановити відлякувач тварин на
стіні зовні будівлі, або використовуючи стійку з комплекту встановити блок на землю. Хоча пристрій захищений від
атмосферних впливів, рекомендується забрати основний модуль з монтажного чохла у випадку очікування бурі чи
зливи.

Ультразвуковий відлякувач оснащений роз'ємом для живлення постійним струмом, щоб забезпечити можливість
роботи від адаптера. Потужність споживання від адаптера така ж, як і в режимі роботи від батареї. Адаптер та
стійка для монтажу на землі є опцією, у випадку, коли ці елементи не додаються до комплекту з відлякувачем –
уточнюйте у продавця можливість придбати адаптер чи стійку окремо.

Звукові хвилі, що випромінюються ультразвуковим відлякувачем тварин, навряд чи можна почутий людьми, але
ультразвук створює дискомфорт для тварин і вони намагаються відійти від джерела ультразвуку подалі.

Ультразвуковий відлякувач тварин діє на таких істот: коти, собаки, білки, зайці, гризуни

ЗАСТОСУВАННЯ:
 Коли потрібно, щоб до приміщення чи огородженої

території не проникли собаки або коти
 Поруч ставків для захисту риби
 Захист клумб, газонів, земельних ділянок
 Захист домашніх птахів від хижаків чи собак/котів
 Захист саду, двору, дерев

ЯК ВСТАНОВИТИ
1. Без  надмірної  сили  витягніть  основний  модуль  з

монтажного (захисного) чохла.
2. Відкрийте  кришку  батарейного  відсіку  на  задній

частині основного модуля і встановіть дві нові лужні
батареї  (тип 6F22 чи R20) напругою 9В 

3. Для  роботи  від  мережі,  підключіть  відповідний
штекер адаптер в гніздо на задній стінці приладу.

4. Встановіть  основний  модуль,  засунувши  його  в
монтажну кришку.  Ви можете встановити пристрій
на відстані від 30 до 90 см від землі, прикріпивши
його до стіни будівлі чи на установочній стійці.

5. Встановіть  вимикач  живлення  в  положення  "ON"
(«ВВІМКНЕНО»).  Вбудований  червоний  світлодіод
на  передній  верхній  стороні  основного  модуля
загоряється після розігріву протягом приблизно 30
секунд,  що  підтверджує  виявлення  істоти  в  зоні
контролю та випромінювання ультразвукових хвиль.
Для  перевірки  працездатності  Ви  також  можете
натиснути кнопку тестування, тоді звук стане чутним
для Вас. Обов'язково натисніть кнопку ще раз , щоб
повернути  пристрій  до  нормального  робочого
режиму.

6. Залиште  Ваш  Ультразвуковий  відлякувач  тварин
для неперервної роботи.

В  режимі  роботи  від  батареї,  якщо  червоний
світлодіодний  індикатор  не  загорається  при
виявленні  руху  в  межах  захисної  зони,  необхідно
замінити  батареї.  Щоб  замінити  батарею,
переведіть  вимикач живлення  в  положення  "OFF"
(«ВИМКНЕНО»)  і  повторіть  кроки  1-2,  потім
встановіть блок в монтажний чохол.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
 Вимкніть відлякувач на той час, коли Ваші тварини

граються в зоні  захисту. У випадку використання
ультразвукового відлякувача тварин на природі –
переконайтеся  ,  що  Ваші  кішка  або  собака  не
попадають в зону захисту приладу.

 Якщо в певний час нема необхідності в захисті –
вимкніть пристрій для економії ресурсу елементів
живлення.

 Не опускайте прилад у воду або іншу рідину.
 Система  виявлення  PIR  продовжує  вмикати  та

вимикати  прилад,  якщо  теплокровна  тварина  в
зоні контролю зупиняється і рушає знову.

 Переконайтеся,  що вікно  системи PIR чисте.  Не
торкайтеся вікна,  у випадку необхідності  очистки
вікна використовуйте м’яку вологу тканину.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Розміри: 110 х 100 х 95 мм
Вага: 360 грам (основний модуль + чохол)
Живлення: 9В (2x9В лужні батареї тип 6F22 чи R20 )
Адаптер змінного струму (опція): 220-240 В; 100-120 В
змінного струму, вихід 9 В постійного струму
Потужність: Струм в режимі очікування: 0.16mA 
Час випромінювання ультразвуку: близько 25 секунд
Час прогріву: близько 30 секунд
Діапазон частот: приблизно від 18 000 Гц до 24 000 Гц
(випадково і неперервно)
Площа захисту: сектор 700, відстань до 12 метрів

Основний блок Монтажний чохол

Задня стінка блоку

    

Діаграма розповсюдження
ультразвуку:

http://sorbpolimer.com.ua/otpugivateli/otpugivateli_sobak/otpugivatel_sobak_ls-987s
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