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INSTRUKCJA OBSŁUGI: YARDGARD 

I. PO CO KONTROLOWAĆ ZACHOWANIE SZKODNIKÓW? 

 Odchody szpecą otoczenie, są niezdrowe oraz są potencjalnie zagrożeniem  

życia. 

 Usuwanie odchodów wymaga nakładów czasowych i pieniędzy.  Koszty  

związane z czyszczeniem nie są pokrywane przez zyski. 

 Szkodniki niszczą oraz zanieczyszczają nieruchomość. 

II. PROGRAM RADZENIA SOBIE ZE SZKODNIKAMI 

A. Zapoznaj się ze szkodnikami, poznaj ich wejścia, wyjścia oraz nawyki żywieniowe. 

B. Przeszukaj swoją nieruchomość. Odkryj co szkodniki widzą  atrakcyjnego w twoim obszarze oraz w przyległych nieruchomościach. 

C. Usuń to co je wabi. Wyczyść obszar z wszelkich dowodów obecności szkodników oraz pozostawionej woni. Ponieważ szkodniki oraz ich 

odchody mogą powodować choroby, stosuj się do ekstremalnych środków ostrożności usuwając je. Nie oddychaj będąc w bezpośrednim 

kontakcie z nimi oraz unikaj takiego kontaktu. Jeżeli masz pytania jak zrobić to bezpiecznie, skonsultuj się z ekspertem. Usuń wycieki z 

żywności, śmieci, gniazda oraz inne interesujące dla nich obiekty. 

D. Utrzymuj czyste i zmieniające się środowisko. Dla maksymalnej efektywności, 

powtarzaj od czasu do czasu krok C) oraz zmieniaj położenie lub ułożenie 

interesujących je obiektów, zmieniaj ich wyjście lub zamknij je na jakiś czas. 

E. Zainstaluj urządzenie wcześnieJ. Zawsze najlepiej jest umiesić YardGard zanim 

rozpocznie się „sezon szkodników”, ponieważ łatwiej jest wtedy zniechęcić je niż w 

przypadku kiedy poruszają się już wyznaczoną sobie trasą. 

F. Używaj produktów wzajemnie się uzupełniających. Dwa lub trzy rodzaje urządzeń 

da to efekt synergii – tj., po połączeniu, produkty będą znacznie efektywniej działać 

niż wyłączne zastosowanie YardGard. Skontaktuj się z firmą GREKOS, aby uzyskać 

informacje na temat „synergicznych” produktów. 

G. Rozważ alternatywne lokalizacje. Staraj się odkryć gdzie szkodniki się przemieszczą 

po opuszczeniu obecnie okupowanego obszaru i rozważ zakup urządzeń, aby także 

zabezpieczyć tamte obszary. 

III. OGÓLNY ZARYS URZĄDZENIA 

Regulowana częstotliwość, podwójne działanie, urządzenie wodoszczelne, powstrzymujące koty, psy, kuny, łasice, jelenie, sarny, dziki,  

pancerniki, gryzonie, nietoperze, owady. Wewnątrz urządzenia znajduje się czujnik ruchu podczerwieni. 

IV. USTAWIENIE URZĄDZENIA 

Odciągnij delikatnie tylnią pokrywę. Przełącz włącznik (górny prawy róg), aby wyłączyć urządzenie. Wybierz częstotliwość (lewy górny róg), 

aby odstraszyć poszczególne szkodniki. 

Na panelu sterującym wybierz „MS AC lub Battery”, aby urządzenie mogło pracować za każdym razem gdy czujnik ruchu zostanie 

wyzwolony (urządzenie pracuje zarówno na zasilaczu AC lub bateriach), lub wybierz „CONT. AC Only”, urządzenie będzie pracowało 

nieprzerwanie (urządzenie zasilane wyłącznie z zasilacza AC). 

Ustaw częstotliwość, aby wyregulować czułość czujnika ruchu. 

Umieść jedną końcówkę zasilacza AC w gnieździe pod przełącznikiem sterującym oraz drugi koniec w standardowym gniazdku. W 

przypadku użytku zewnętrznego, chroń wyjście przed wodą). Przeprowadź przewód przez wycięcie na spodzie urządzenia. Umieść tylną 

osłonę na swoim miejscu. 

Baterie. Umieść cztery baterie typu C tak jak na rysunku. Umieść tylną osłonę na swoim miejscu. 

Spodziewany obszar działania urządzenia to 1050 m kwadratowych w kształcie zbliżonym do koła, co w przybliżeniu daje 24m zasięgu 

działania urządzenia bezpośrednio przed nim oraz 15 metrów  na szerokość. Głośnik emituje dźwięk w płaszczyźnie poziomej w jednym 

SKUTECZNA DŁUGOOKRESOWA ZMIANA 

ZACHOWANIA 

Skuteczne działanie YardGard wymaga czasu. Na 

złamanie nawyków szkodników może być potrzeba 

paru dni lub tygodni. Stosuj się do wszystkich 

sugestii, aby uzyskać maksymalną efektywność. 

Szybkie testy na szkodnikach nie odzwierciedlają 

warunków naturalnych i nie dają wytycznych co do 

skuteczności urządzenia w przypadku dzikich lub 

udomowionych szkodników. 



kierunku. Niższa częstotliwość dźwięku (obrót pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara) pokrywa większy obszar. W przypadku zarośli 

lub dużej powierzchni, może wystąpić konieczność zastosowania kilku urządzeń. 

V. MONTAŻ 

Użyj otworów montażowych z tyłu urządzenia w celu jego montażu na dowolnym budynku, ścianie lub drewnianym paliku za pomocą 

gwoździ lub śrub. Nakieruj głośnik w pożądanym kierunku. W przypadku montażu na zewnątrz, umieść urządzenie na wysokości głowy lub 

tułowia zwierząt, aby uzyskać optymalny zasięg działania. 

VI. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

A. Sprawdź ustawienie włącznika i upewnij się czy urządzenie nie jest wyłączone (innymi słowy, urządzenie działa zarówno przy CONT AC 

Only lub MS AC lub Baterry). W przypadku zasilaniu z baterii, sprawdź czy nie są one rozładowane. W przypadku stałego zasilania AC, 

upewnij się czy gniazdo jest dobre. W przypadku pracy w trybie MS AC lub Battery, spodziewaj się uruchomienia urządzenia jedynie w 

przypadku wykrycia ruchu. 

B. Przeczytaj ponownie fragment poświęcony Programowi radzenia sobie ze szkodnikami umieszczony powyżej. Sprawdź i usuń 

nienaturalne zapachy. 

C. Sprawdź ustawienia i upewnij się, że wybrałeś odpowiedni zasięg dostosowany do danych szkodników. 

D. Jeżeli dane ustawienia powodują piski lub skrzypienie, przekręć nieco pokrętło aż do momentu ustania dźwięków. 

VII. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Pomimo, że górna granica częstotliwości urządzenia YardGard to 25 kHz, co jest poza progiem słyszalności ludzi (który średnio wynosi 16 

kHz), częstotliwość ta jest wystarczająca, aby wywołać uszkodzenia słuchu jeżeli wystawi się uszy na działania ultradźwięków przed dłuższy 

okres czasu na odległość mniejszą niż 3 metry. Urządzenia te definitywnie nie powinny być umieszczane w miejscu gdzie ktoś może 

przebywać przez dłuższy okres czasu. Normalnie, ten typ urządzenia jest umieszczany na zewnątrz i kierowany w kierunku od domu czy 

zabudowań, w przypadku montażu wewnątrz, urządzenia umieszcza się w rzadko uczęszczanych miejscach takich jak poddasze lub piwnica, 

dlatego też nie stanowi zagrożenia. 

Sugerujemy wyłącznie urządzenia gdy pracujesz lub siedzisz w jego otoczeniu ponieważ ludzka obecność zazwyczaj i tak odstrasza 

szkodniki. 

Tak jak w przypadku innych urządzeń elektrycznych, nie umieszczaj urządzenia w wodzie lub jej pobliżu oraz nie montuj go stojąc w wodzie 

lub będąc otoczony przez wodę. 

Nie kieruj urządzenia w kierunku sąsiadujących ogrodów lub miejsc użyteczności publicznej, czy też w kierunku zwierząt w klatkach lub 

uwiązanych zwierząt. 

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do własnego użytku. Niektórzy ludzie z bardzo dobrym słuchem będą w stanie usłyszeć urządzenie 

przy niższych częstotliwościach. Jeżeli będzie to miało miejsce, ustaw wyższą częstotliwość. 

VIII. GWARANCJA PRODUCENTA 

Na produkt YardGard  udzielona jest gwarancja na wady w materiale oraz wykonanie na okres dwunastu miesięcy od daty zakupu (na 

podstawie dowodu – paragon lub faktura ). Firma GREKOS  wymienia lub naprawia wadliwe urządzenia. 

IX. SYNERGIA I INNE PRODUKTY 

Dla najlepszych rezultatów, zawsze zaleca się użycie YardGard wraz z jednym lub paroma innymi produktami. Połączenie różnych typów lub 

metod kontroli udowodniło maksymalizowanie efektywności programu kontroli zachowań szkodników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

Zasilanie:  4 x 1.5V baterie typu „C” 

Zasilacz 250 V AC (w przypadku konieczności użycia innego zasilacza, prosimy o 

jego zakup w lokalnym sklepie) 

Uwaga: korzystając z zasilacza AC, urządzenie będzie automatycznie przełączało 

się na pracę bateryjną (jeżeli baterie są umieszone w urządzeniu) w przypadku 

braku zasilania. 

Prąd pracy: <200 mA 

Aktywacja czujnika ruchu: do 11 x 21 metrów 

Częstotliwość: 15 kHz – 25 kHz (regulowana) 

Efektywny zasięg: do 1050 m. kwadratowych 

Ciśnienie dźwięku na wyjściu: 90 dB @ 1 metr 

 



 
 

Utylizacja starych urządzeń 

 

1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że 
produkt jest objęty europejską dyrektywą 2002/96/EC. 

2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z 
wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe władze. 

3. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i 
środowisko. 

4. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami 
lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony. 

 

 

 


