
 

 

Napelemes Ultrahangos nagyteljesítményű multifunkciós kisállatriasztó MM2002-Solar használati 

útmutatója 

 

 

• Állítható frekvenciájú, 1 db nagyteljesítményű Piezo hangszóróval szerelt, ultrahangos, univerzális, 
multifunkciós kisállatriasztó, mely kutya, macska, nyest, őz, szarvas, vaddisznó, róka, egér, patkány és rovarok 
riasztására alkalmas.  

• PIR mozgásérzékelővel, beépített akkuval és napelemes töltővel, kültéri használatra készült időjárásálló 
kivitelben. A különböző állatokat a készüléken állítható, megfelelő frekvencia kiválasztásával tudja 
távoltartani.  

• Falra rögzíthető. 

• Töltés: Beépített napelem/USB 

• Napelem teljesítménye: 6 V 50 mA 

• Akkumulátor: 14500 Li-ion 500 mAh 3,7 V 

• Érzékelési szög: 100° 

• Frekvencia: 15-35 kHz 

• Működési tartomány: max. 2-300 m2 

• Anyaga: ABS műanyag, napelem panel: 12x9 cm 

• Teljes méret: 13x9x16 cm 

Használat: 
1. Szerelje fel a készüléket a mellékelt 2 db csavar és tipli segítségével, közvetlen napsugárzásnak kitett helyre. 

A jobb teljesítmény érdekében ajánlott a riasztót legalább m 3 méterrel a talaj fölé helyezni. Győződjön meg 
arról, hogy a hangszóró a lefedni kívánt terület felé néz. 

2. A frekvencia választó gombot fordítsa kívánt állásba annak megfelelően, hogy milyen állatot szeretne 
távoltartani. A különböző frekvenciák más-más állatok riasztására alkalmasak, de egyes frekvenciák többféle 
állat számára is kellemetlenek lehetnek. (A készüléken látható állítási lehetőségek: wasps: darazsak, insects: 
rovarok, deer: szarvas, cats/dogs/foxes: macskák/kutyák/rókák, rodents/squirrels: rágcsálók/mókusok, 
rats/mice: patkányok egerek) 

3. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb egyszeri megnyomásával. Ekkor a jelző LED pirosan világít és 
aktiválja a rendszert, automatikusan kibocsátja az ultrahangos frekvenciát, majd 9-11 másodperc múlva leáll. 
A készülék újra bekapcsol, amint mozgást érzékel. 

Az akkumulátor újratöltése: 
Ha nincs napsütés, vagy több napon keresztül folyamatosan esik az eső, és az akkumulátor kapacitása nagyon 
lecsökken, akkor ajánlott a készüléket a tápkábel segítségével feltölteni (tartozék). A készüléken a 
bekapcsológomb mellett található egy DC aljzat. Húzza ki az aljzat fedelét, dugja be a tápkábel dugóját az DC 

https://www.metroman.hu/termekek/Kis-allat-riasztok/


 

 

aljzatba. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét USB aljzattal rendelkező készülékhez vagy hálózati adapterhez. 
(nem tartozék) 

Telepítés: 
- Válasszon olyan helyet a telepítéshez, amelyet naponta minél többet ér a nap közvetlenül. Az árnyékos 

helyek használata nem ajánlott, mivel valószínűleg nem tud feltöltődni az akku és csökken a riasztó 
hatékonysága. 

- A készüléket első használat előtt ne kapcsolja be, mindaddig, amíg az akkumulátort teljesen fel nem töltötte. 
Napfényes időben ez legalább egy napot vesz igénybe. 

 

Fontos tudnivalók a hatás módjára és az alkalmazásra vonatkozóan: 

A napelemes állatriasztó nem akadályozza meg az állatok ott-tartózkodását, de más területek az állatok számára 
kellemesebbnek fognak tűnni. Ezért feltehetően inkább ott fognak tartózkodni.  A frekvenciák váltakozása 
megakadályozza, hogy a megszokás hatása alakuljon ki. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang 
kitartóan hallható, átköltöznek egy másik területre. Amíg ez a hatás érvényesül, addig néhány nap, sőt néhány 
hét is eltelhet. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ. A terméket bármilyen 
érintett helyen gyorsan és egyszerűen fel lehet állítani, és optimális védelmet nyújt állatok ellen.  Vegye 
figyelembe a madarak költési idejét! A készülékeket csak ezeken az időszakokon kívül helyezze üzembe. Így nem 
zavarja meg a madarak költését, és nem idézi elő azt, hogy a madáranyák távol maradjanak és a kis állatok 
elpusztuljanak. Ellenőrizze a használat előtt a környezetet, és győződjön meg arról, hogy ott nem költenek 
madarak. 

Biztonsági tudnivalók: 
• Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe. 
• Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon. 
• Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez. 
• Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (8 év feletti gyerekeket is 

ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért 
felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára. Figyeljen a gyerekekre, hogy ne 
játsszanak a készülékkel. 

• Olyan személyeknél, akik foto érzékeny   epilepsziában   szenvednek, előfordulhatnak epilepsziás rohamok 
vagy eszméletvesztés, ha bizonyos fajta villanófényeknek vannak kitéve.   Ha a készülék működése közben 
különböző tünetek, pl. szédülés, látászavar, szem- vagy idegrángás, eszméletvesztés, tájékozódó képesség 
elvesztése vagy bármilyen akaraton kívüli mozgás ill. görcsök lépnének fel, a készüléket ki kell kapcsolni, ill. 
az illető személynek el kell hagyni a területet. 

• Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. 

Figyelmeztetések: 
A készülék eső ellen védett, de kizárólag függőleges állásban! Megdőlve, elfektetve beázhat! Vízbe nem 
meríthető! A vízállóság fontos feltétele, hogy a töltő csatlakozó gumikupakja zárt állapotban legyen. 
Tilos a készüléket a mozgásérzékelő részénél megfogni, mert annak benyomódása esetén beázhat! 
A fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a garancia elutasításra kerül! Beázás esetén garanciális cserét vagy 
javítást csak gyári hiba esetén áll módunkban vállalni! 
A kisállatriasztó töltése: Ajánlott első használat esetén, a továbbiakban pedig borús időben vagy ha árnyékos 
helyen használjuk, rendszeresen ellenőrizni a működést és az USB töltőkábellel is feltölteni az akkumulátort. Ha 
nem használja a készüléket, kapcsolja ki és mindig feltöltött akkumulátorokkal tárolja, mert az akku teljes 
lemerülése károsítja az akkumulátort és lerövidíti annak élettartamát. 

Csomag tartalma:  
1 db riasztókészülék 
1 db USB töltőcsatlakozó 
2 db csavar és tipli a felszereléshez 
Használati útmutató 

Származási hely:  Kína 

Forgalmazza:  Metroman Hungária Kft. 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.  
 www.metroman.hu 
 


