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EN H SK RO SRB-MNE CZ HR-BiH
STRUCTURE FELÉPÍTÉS ŠTRUKTÚRA STRUCTURA SASTAVNI DELOVI POPIS DIJELOVI

1 Solar panel Napelem Solárna batéria baterie solară Solarna ćelija Solární panel Solarni panel
2 PIR sensor PIR szenzor PIR senzor senzor PIR PIR senzor PIR senzor PIR senzor
3 Speaker Hangszóró Reproduktor difuzor Zvučnik Reproduktor Zvučnik

4 Flashing LEDs Villogó LED-ek Blikajúce LED LED-uri cu lumină 
intermitentă Treptuće LED diode Blikající LED diody LED bljeskalica

5 Latch Retesz Západka zăvor Bravica Uzávěr Bravica

6 ON/OFF switch Be-, és kikapcsoló Za- a vypínač buton pornit/oprit Prekidač za uklj. i Isklj. Spínač zapínání a 
vypínání ON/OFF prekidač

7 PIR sensor sensitivity 
adjustment

PIR szenzor érzékenység 
beállítása

Nastavenie citlivosti 
PIR senzora

buton reglare sensibili-
tate senzor PIR

Podešavanje osetljivo-
sti PIR senzora

Nastavení citlivosti PIR 
senzoru

Podešavanje osjetljivo-
sti PIR senzora

8 Frequency range adjuster Frekvenciatartomány 
beállítása

Nastavenie rozsahu 
frekvencie

buton reglare arie de 
frecvență

Podešavanje 
frekventnog opsega

Nastavení pásma 
frekvence

Podešavanje raspona 
frekvencije 

9 Replaceable accumulators Cserélhető akkumulátorok Vymeniteľné aku-
mulátory acumulatori înlocuibili Zamenljivi akumulatori Vyměnitelné aku-

mulátory Zamjenjive baterije

10 Shaft Szár Tyč tijă Stub Tyč Štapni držač

11 Stake Leszúró tüske Zapichovací prvok țăruș Trn za ubadanje u 
zemlju Zapichovací kolík Završni element, šiljak
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A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. 

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, 
vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben 
használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és 
megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag 
felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.
Hangjelzésekkel elriasztja, és távol tartja az állatokat • alkalmas kutya, 
macska, róka, nyest és kisebb rágcsálók távoltartására  • a jelzések 
más állatot, vagy embereket nem zavarnak • PIR mozgás és fényér-
zékelő – nappal ultrahanggal, sötétben ultrahanggal és fényjelzéssel 
riaszt • akár 8 méter és 120° mozgásérzékelési sáv • beépített nape-
lem • tápellátás: 4 X 1,2 V 300 mAh NiMh (AA) cserélhető akkumulátor, 
tartozék

Az állatriasztó hatékony védelmet nyújt a nem kívánt kutyák, macskák, 
rókák, nyestek és kisebb rágcsálók ellen. A termék a beépített PIR 
szenzornak köszönhetően mozgást érzékelve nappal riasztó, magas 
frekvenciás hangjelzést ad, éjjel ez kiegészül villogó fényjezéssel is. A 
beépített napelemnek és a cserélhető akkumulátoroknak köszönhető-
en a termék bárhol elhelyezhető, használata gondtalan.

ÜZEMBE HELYEZÉS, MŰKÖDÉS, ELHELYEZÉS
Csomagolja ki a készüléket és győződjön meg róla, hogy az nem sérült 
meg a szállítás során. A reteszt (5.) oldva nyissa fel a készülék fedelét. 
A be- és kikapcsoló (6.) ON állásba csúsztatásával tudja üzembe he-
lyezni a készüléket. Beállíthatja a PIR szenzor érzékenységét (7.). Az 
érzékelési tartomány 120°, maximális távolsága 8 méter. Rövidebbre 
állított érzékelési távolság esetén a szenzor érzékenyebb. A frekven-
ciatartomány beállítóval (8.) kiválaszthatja, hogy a riasztó hangjelzés 
milyen frekvenciájú legyen. I. állásban 20 – 55 kHz, II. állásban 13 – 60 
kHz közti a riasztó hang. A fényjelzés sötétedés után automatikusan 
bekapcsol minden riasztáskor.
A készülék bekapcsolása után hajtsa vissza a fedelét nyomja össze a 
terméket, amíg kattanást nem hall. Helyezze a készülék aljára a szárat 
(10.) és a leszúró tüskét (11.).
Szúrja le a talajba a csúcsot, majd illessze rá a tartó rudat a lámpafejjel 
együtt. Ne kalapáccsal üsse a földbe, mert azzal sérülést okozhat és 
az eldeformálódott alkatrész miatt nehézzé válhat az összeszerelés! 
Az összeszerelést óvatosan, kézzel végezze; ne alkalmazzon kala-
pácsot, fogót vagy más szerszámot, amelyek könnyen eltörhetik az 
alkatrészeket. Az elemeket ütközésig kell egymásba nyomni. Végül 
ellenőrizze az összeszerelést és rögzítést.
Ahhoz, hogy az akkumulátor a lehető legjobban feltöltődhessen – az 
éjszaka folyamán minél tovább biztosítsa a működéshez szükséges 
feszültséget –, feltétlenül árnyékmentes, napfényes helyre szükséges 
tenni. Minél hosszabb ideig éri közvetlen, tűző napfény, annál tovább 
fog üzemelni.
Ha az akkumulátorok feszültsége lecsökken, a készülék LED fényei 5 
másodpercenként felvillannak. Helyezze a készüléket közvetlen nap-
fényre, vagy töltse fel az akkumulátorokat.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. a téli időszakban), 
kapcsolja ki és a burkolat óvatos megtisztítása után tárolja fagypont 
feletti hőmérsékleten.

FIGYELMEZTETÉSEK
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a termék nem sérült meg a szállítás 
során! 
• Az összeszerelés és az elhelyezés során ne nyomja meg erősen a 
lámpatestet!
• A burkolatot – különös tekintettel a napelemre – tisztítsa rendszere-
sen, vigyázva arra, hogy ne karcolja meg azt durva tisztítószerekkel!
• Az elemcserét csak felnőtt végezheti!
• Elemcserénél ügyeljen a helyes polaritásra!
• Ne használjon együtt eltérő típusú és/vagy töltöttségű elemeket!
• Az elemeket tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni!
• Az előírtnál nagyobb kapacitású akkumulátor behelyezése nem ered-
ményez hosszabb üzemidőt!
• A nem tölthető elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély!
• Fagypont körüli hőmérsékleten a lehűlt akkumulátor nem szolgáltat a 
megfelelő működéshez elegendő feszültséget.
• A tél beállta előtt ajánlott leszerelni, megtisztítani és fagymentes he-
lyen tárolni a készüléket.

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA
Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal 
együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, 
lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskede-
lemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkí-
mélő módon legyenek ártalmatlanítva.

MŰSZAKI ADATOK
cserélhető akkumulátor:  4 x 1,2 V / 300 mAh / AA / NiMh
frekvencia: 13 – 60 kHz
mérete: 34 x 13 x 16 cm

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja 
a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi 
egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A hasz-
nált vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átad-
ható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, 
amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos 
berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvé-
telére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a 
környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés ese-
tén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó 
jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállal-
juk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. 
Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Ultrahangos kisállatriasztó
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