
Instrukcja montażu: Proszę otworzyć urządzenie za pomocą śrubokręta (odkręć podstawkę). Włóż 4 baterie R14 do wbudowanej przegródki na baterie. Po umieszczeniu
wszystkich 4 baterii, emitująca światło dioda znajdująca się poniżej głośnika zacznie mrugać w cyklu co około 6 sekund. Urządzenie pracuje jeżeli dioda LED mruga. Teraz
możesz  przykręcić  podstawkę ponownie i  umieścić  urządzenie  w pożądanym  miejscu.  W przypadku odstraszania  kun urządzenie  montujemy pod podbitka dachu w

najwyższym jej punkcie. Jednym urządzeniem można zabezpieczyć dwie przylegające do siebie ściany przy tym ze odstraszacz umieścimy na łączeniu ścian pod kątem ok. 30 stopni w
kierunku ścian. Podczas montażu proszę upewnić się, czy rozpryskująca się woda (opady deszczu) może dosięgnąć urządzenie  Ultradźwięk rozchodzi się jak światło: na wprost, a cień to w
tym przypadku przeszkody (ultradźwięk nie jest słyszany za przeszkodami). Należy zatem umieścić urządzenie w taki sposób, aby zasięg akustycznego dźwięku był tak duży jak to tylko
możliwe. 
Działanie urządzenia może być przetestowane za pomocą wbudowanej diody LED. Jeżeli dioda LED nie świeci się dłużej (niż co około 6 sekund), oznacza to, ze baterie są prawdopodobnie
wyczerpane.
Mocując urządzenie pod przyczepami parkingowymi w celu odstraszenia myszy, należy pamiętać o tym, aby utrzymywać przyciętą trawę (w innym wypadku ultradźwięk nie będzie rozchodził
się bardzo dobrze.
Poświadczone doświadczalnie:  Proszę pamiętać  o fakcie,  że  ultradźwięki  zaledwie powodują silne  rozdrażnienie  u  zwierząt,  a  nie ranią  ich.  W większości  przypadków (nie  w każdym
przypadku) zwierzęta wyniosą się z danego miejsca i pójdą gdzie indziej. Aczkolwiek istnieje parę wyjątków kiedy to nie jest możliwe odstraszenie zwierząt. Może tak się zdarzyć np. jeżeli
zwierzęta są bardzo głodne, a najlepsze pożywienie znajdują właśnie w Twoim ogrodzie. Czy też samiec oznaczył już obszar swoim zapachem i uważa go jako własne terytorium, które zajął
jeszcze przed tym jak urządzenie zostało zamontowane. W tym przypadku należy usunąć jego zapach (odnosi się to w szczególności do kun i kocurów).
Zostaliśmy także poinformowani, że myszy pozostały w spiżarni piekarni mimo obecności urządzeń emitujących ultradźwięki. Byłą to jednak zima, a temperatura na zewnątrz sięgała –25 0 C,
więc były to warunki zagrażające ich życiu. 
Doświadczenia związane z dzikami, jeleniami, bobrami, zającami wypadły pozytywnie.
Zwierzęta (psy, koty), które przywykły do życia z ludźmi mogą także zostać odstraszone przez generator ultradźwięków, lecz działa to jedynie w 80%. Powód: zwierzęta przyzwyczaiły się do
ciągłego życia w otoczeniu ultradźwięków, ponieważ są one także emitowane, lecz o mniejszym natężeniu, przez telewizory, komputery, monitory lub inne domowe urządzenia. Niemniej
jednak , odkryliśmy, że psy wolą załatwiać się w miejscach gdzie nie są atakowane przez agresywne i głośne ultradźwięki (proszę wcześniej usunąć stare odchody, aby zwierzęta nie były
zwabiane ich zapachem).

Użycie: Akustyczne wypłaszanie dzikich zwierząt, które reagują na wysokie częstotliwości ultradźwięków.

Utylizacja: Zużyte baterie powinny być składowane w odpowiednich punktach (nie należy ich usuwać wraz z domowymi odpadami, nie wrzucać ich do ognia). Większość  firm, które sprzedaje
baterie także przyjmuje stare baterie do utylizacji. Jeżeli pewnego dnia urządzenie będzie miało być utylizowane, należy dostarczyć je do specjalnych punktów zbiorczych zajmujących się
odpadami elektronicznymi, także takimi jak telewizory czy sprzęt audio (proszę zapytać o nie w urzędzie miasta lub jednostce samorządowej).

Dane techniczne:
Zamocowanie: do ścian lub sufitów za pomocą 4 śrub Ø 3 mm (nie dołączone)
Baterie: 4 baterie UM2 (R14, okrągłe ogniwo), nie dołączone
Wskaźniki: wbudowana dioda LED święcąca podczas emitowania ultradźwięków
Montaż:  urządzenie  do zamocowania na zewnątrz  tylko pod okapami chroniącymi przed wodą (możliwość umieszczenia  pod zadaszeniem,  zamontowanie w ptaszarni w ogrodzie, pod
zaparkowaną przyczepą parkingową, itp.)
Częstotliwość ultradźwięku: około 21 kHz (± 10 %)
Współczynnik załączania: około 0.6 sek. ON, około. 6 sek. Przerwy
Moc dźwięku: > 100 dB (± 15 %)
Zasięg do 200 metrów (bez przeszkód)
Kąt emitowania: > 120 stopni
Napięcie robocze: 6 V (4 x bateria UM2)
Bieżące zużycie: przerwa: około 0.000005 A, stan aktywny: około 0.005 A
Testowany zakres temperatur: - 15° C...+ 60° C
Wymiary: około 190 x 70 x 33 mm W x S x G (wymiary bez pasków mocujących)

Gwarancja: 12 msc. Na podstawie dowodu zakupu (paragon, faktura)
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