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 „Animal Away” elektronikus  

kutya-macska riasztó 
Rend.sz.: 62 01 09 

Az újonnan kifejlesztett „Animal Away” (állatriasztó) mozgásjelzővel 
és ultrahang-frekvenciával környezetbarát készülék, amely elriasztja 
a macskákat, kutyákat, nyulakat, mókusokat, anélkül, hogy azokra 
veszélyt jelentene.  
Beépített infra mozgásjelzővel rendelkezik, amely érzékeli az 
állatokat 70o-os szögben, és kb. 10 m távolságban. Ha erre az őrzött 
területre egy állat belép, a készülék az ember számára nem hallható, 
de az állatot elriasztó 23000 Hz-es ultrahang tartományban sugárzott 
hangot bocsát ki. Az infra jelző csak akkor kapcsolja be a hangot, ha 
az állat a területen belül van. Ennek köszönhetően a 9 V-os elem 
élettartama hosszabb lesz. Mivel a hálózattól független, bárhol 
elhelyezhető: a ház falán, kerítésen, vagy egy szabadon álló póznán. 
A készülék időjárásálló, stabil házzal rendelkezik, mindazonáltal 
ajánlott erős eső vagy vihar esetén a védőházból kivenni és a belső 
helyiségekben tartani.  
A készülék által kibocsátott ultrahang emberek számára nem 
kellemetlen, az állatokat viszont ingerli, úgy, hogy távolmaradnak az 
őrzött területtől.  
Felhasználási területek:  
Belső térben, kutyák és macskák távoltartására. 
Tó közelében, a halak védelmére.  
Virágágyásoknál, nyulak elleni védelem céljából.  
Madáretetők és -itatók védelmére mókusok ellen.  
Használat: 
1. Vegye ki a fő modult az időjárásálló házból, úgy, hogy előre 

húzza.  
2. Nyissa ki az elemtartót a fő modul hátoldalán, és tegyen be egy 

új 9 V-os elemet.  
3. Tolja vissza a védőházba, egészen ütközésig.  
4. Tolja a tolókapcsolót az előlapon (ON) állásba.  Vörös LED világít 

a mozgásjelző lencséje mögött kb. 30 másodpercig, ezzel jelzi az 
üzemkész állapotot.  

5. A készülék ezután üzemkész. 
 
Ha a piros LED nem világít, az elemet ki kell cserélni. Ehhez 
kapcsolja ki a készüléket (kapcsoló „OFF”/ki állásban), majd tegyen 
be új elemet.  
Ajánlások a működtetéshez:  
• Kapcsolja ki a riasztót, ha a háziállatok tartózkodnak az őrzött 

területen.  
• Kapcsolja ki, ha emberek tartózkodnak a területen, energia 

takarékosság céljából.  
• Ne merítse a készüléket vízbe, vagy más folyadékba.  
• Ne nyissa fel erőszakosan. 
• Az infra mozgásjelző akkor kapcsol be, ha mozgást, vagy a 

testből áradó meleget érzékel.  
• Tisztítsa a lencsét időnként kevés vízzel. Vegyszert ne 

használjon.  
• Ha belső térben használja, figyeljen arra, hogy a háziállatoknak 

legyen lehetősége a menekülésre a hang elől.  
 
Műszaki adatok:  
Méretek:  114x88x60 mm 
Súly: 180 g (fő modul és ház együtt) 
Tápellátás 9 V-os alkáli elem 
Áramfelvétel 0,16 mA készenléti állapotban 
Hőfázis kb. 30 másodperc 
Frekvencia kb. 23000 Hz 
Őrzött tartomány: horizontálisan kb. 130 fok 
 
Az ábra feliratai: 
Hauptmodul  fő modul 
Lautsprecher  hangszóró 
Linse   lencse 
Ein/aus Schalter  ki-bekapcsoló 
LED Leuchte  LED lámpa 
Rückseite  fő modul hátoldala 
Batteriefach  elemtartó 
Aussengehäuse  védőház 
Loch zum ...  furat a rögzítéshez 
Wirkungsdiagram  hatásdiagram 


