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Nejnovější ultrazvukové zařízení na odpuzování zvířat „Animal Chaser“ spojené 
s pasivním infračerveným senzorem hlídání pohybů teplokrevných zvířat (PIR) Vám 
zajistí pohodlnou, efektivní a humánní ochranu Vašich pozemků před kočkami, psy, 
zajíci nebo veverkami. 
 
Toto zařízení můžete umístit na každém místě, neboť nevyžaduje separátní napájení. 
Odpuzovací přístroj je odolný proti vlivům počasí. Pouze za bouřky byste měli přístroj 
(hlavní modul) odstranit z místa instalace. 
 
Hluk (zvuk), který přístroj vysílá, lidské ucho neslyší. Tento zvuk je však nepříjemný 
pro zvířata, která rychle opustí tímto způsobem chráněný prostor.  

 
Možnosti použití: 
• V blízkosti potoků a rybníků k ochraně ryb 

• Ochrana květinový porostů a zeleninových záhonů 

• Ochrana ptáků 

• Na zahradě 
Instalace: 

 

 2 

1. Uvolněte hlavní modul z pouzdra (krytu) pomocí tenké tupé čepele (úzkého 
šroubováku). 

2. Otevřete kryt bateriového pouzdra na zadní straně hlavního modulu a vložte do něj 
jednu alkalickou destičkovou baterii 9 V. 

3. Nasaďte opět hlavní modul do pouzdra (krytu). Sloupek z umělé hmoty (není 
součástí dodávky) spojte s krytem pomocí šroubu. Zapíchněte sloupek do půdy 
tak, aby byl hlavní modul nad zemí ve výši 30 až 40 cm. Nebo zavěste modul (bez 
použití sloupku) na stěnu ve výši 30 až 90 cm. 

4. Spínač zapnutí a vypnutí přístroje přepněte do polohy „ON“ (zapnuto). Po zapnutí 
a po uplynutí cca 30 sekund se rozsvítí červená kontrolka (LED), která je umístěna 
na snímací čočce přístroje. Tato kontrolka indikuje zapnutí ultrazvuku. 

5. Přístroj nechte zapnutý 24 hodin (nebo podle potřeby). 
 
 
Pokud by se červená kontrolka (LED) nerozsvítila, musíte vyměnit baterii. Spínač 
zapnutí a vypnutí přístroje přepněte do polohy „OFF“ (vypnuto) a zopakujte kroky 1 a 
2. 

 
Důležitá upozornění: 
• Vypněte přístroj, jestliže si budou v hlídaném prostoru hrát Vaše zvířata. 

• Vypněte přístroj, jestliže se bude někdo pohybovat (například Vy) v hlídaném 
prostoru za účelem šetření baterie. 

• Přístroj nesmíte ponořit do vody nebo do jiné kapaliny. 

• Na přístroji neprovádějte žádné změny. Mohli byste přístroj poškodit nebo způsobit 
jeho nesprávné fungování. 

• Pohybový senzor (PIR) zapne přístroj, jakmile zaregistruje v hlídaném prostoru 
nějaký pohyb zvířete či člověka.   

• Zajistěte, aby nebyla čočka přístroje znečištěná. Čočku čistěte opatrně navlhčeným 
hadříkem. K čištění nepoužívejte benzín, líh nebo ředidla barev. 

• Pokud chcete používat přístroj doma, zajistěte, aby se Vaše kočky nebo Vaši psi 
pohybovali v bezpečné vzdálenosti od přístroje.   

Technické údaje:  
Rozměry: 114 x 88 x 60 mm 

Hmotnost: 180 g (hlavní modul + kryt) 

Odběr proudu (pohotovostní): 0,16 mA 

Spouštěcí doba ultrazvuku: Cca 25 sekund 

Zahřívací doba: Cca 30 sekund 

Frekvence: 23.000 Hz 

Dosah přístroje: Úhel záběru 70 °, vzdálenost cca 9 m 

Příslušenství: Šrouby 
 


