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Odstraszacz zwierząt i szkodników (psy, 

koty, gryzonie ) Isotronic 60035, 100 m² 
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Drogi Kliencie, 

Gratulujemy   wybrania jednego z naszych produktów wysokiej jakości. Proszę dokładnie zapoznać się 

z niniejszą instrukcją i zachować ją ze sobą 

1. Opis produktu 

Te nowo opracowane urządzenie do odstraszania zwierząt oferuje nowoczesne rozwiązania 

elektroniczne w celu odstraszania zwierząt na Twojej posesji lub w ogrodzie. Dzięki nowoczesnej 

przenośnej konstrukcji zawierającej akcesoria, urządzenie odstraszające może być zamontowane 

praktycznie w dowolnym miejscu w domu lub w ogrodzie, nawet w miejscach gdzie nie ma zasilania 

elektrycznego. Urządzenie chroni Twój dom i ogród przez całą dobę w sposób przyjazny dla 

środowiska, bez żadnej chemii czy przykrych zapachów. Urządzenie odstraszające emituje wysokiej 

częstotliwości ultradźwięki aby odstraszyć psy, koty, króliki i inne dzikie zwierzęta.  

2. Zawartość dostawy  

Nasz zestaw elektronicznego odstraszacza zwierząt obejmuje: 

1 – odstraszacz  

1 – pojemnik na baterię 

1 - pełni ruchomy układ mocujący, zawierający uchwyt oraz obrotowe ramię 

1   - instrukcja obsługi  

1 – szpic do wbicia w ziemię  

4 baterie mono oraz zasilacz sieciowy 230V AC/12V DC 500 mA z wtyczką 5,5 mm który można 

zakupić oddzielnie  

3. Objaśnienie  

1. Głośnik: emituje ultradźwięki o wysokiej częstotliwości aby odstraszyć szkodniki i zwierzęta. 

2. Czujnik ruchu PIR: generuje sygnał w celu uruchomienia obwodu wyjściowego gdy pasywny czujnik 

ruchu na podczerwień wykryje ruch intruza lub zwierząt w zakresie wykrywania. Będzie zresetowany 

do kolejnego wykrywania. 

3. Przełącznik funkcji  

Istnieją trzy przełączane funkcje „M/S/CON/ OFF” 

„OFF” (wyłączenie) – wyłącza urządzenie 

„CON” – emisja ciągła przy użyciu zasilacza sieciowego lub użycia za pomocą baterii. Przełącznik 

przełączy się automatycznie na „M/S” jeśli urządzenie pracuje za pomocą baterii – w celu 

oszczędności energii.  

„M/S” – emisja przerywana (5 sekundowa przy włączeniu) po detekcji czujnika PIR. 

4. Przełącznik wyboru częstotliwości: 

Mogą być wybrane trzy zasięgi częstotliwości „H / M / L” 

"H" - dźwięk o wysokiej częstotliwości ok. 40kHz 

"M" - średnia częstotliwość  dźwięku ok  23 kHz 

"L" - dźwięk o niskiej częstotliwości ok. 17 kHz 

5. Przycisk testowy: używany do sprawdzenia czy sygnał jest emitowany  

6. Wskaźnik LED: wskaźnik LED zapala się gdy dźwięk o wysokiej częstotliwości jest emitowany 

 



                                                                                                                                

7. Wejście DC 12V: Wejście do podłączenia wyjścia 12 V DC z zasilacza sieciowego 230V AC / 12V DC 

500 mA z  5,5 mm wtyczką.  

8. Wejście do baterii 6v: wejście do podłączenia wtyczki z pojemnikiem na baterie.  

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                

 

4. Zasilanie 

Działanie za pomocą baterii  

1. Usuń przeźroczystą pokrywę panelu sterowania i umieść przełącznik funkcji na pozycji „OFF” 

wyłączony i wybierz żądaną częstotliwość używając przełącznika zmiany częstotliwości.  

2. Wciągnij pojemnik na baterie z gniazda wejściowego (bateria 6V) w tylnej stronie urządzenia i 

odłącz pojemnik na baterie z urządzenia. Odłóż pojemnik na baterie. 

3. Otwórz pokrywę komory na baterie poprzez poluzowanie śruby i włóż cztery baterie alkaiczne 

rozmiaru „D” (LR20/UM1). Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację wg oznaczeń na obudowie. 

4. Zamknij pojemnik na baterie i włóż go z powrotem do jednostki głównej. 

5. Usuń korek wodny (obrazek 3) w tulei baterii 6V i włóż 3,5 mm złącze żeńskie z obudowy baterii do 

otworu.  Przechowuj korek w bezpiecznym miejscu do ponownego użycia aby zapobiec problemom z 

zamknięciem złącza baterii gdy urządzenie jest odsługiwane za pomocą zasilacza sieciowego.  

6. Jeśli urządzenie jest obsługiwane za pomocą baterii, zostanie zawsze wyzwalane za pomocą 

czujnika PIR niezależnie od tego, czy jest ustawione na CON lub M/S dzięki temu czas pracy jest 

wydłużony. Następnie przesuń przełącznik wyboru częstotliwości do żądanej częstotliwości. 

7. Aby sprawdzić działanie, naciśnij przycisk testowy. Wskaźnik diody LED zaświeci się, a dźwięk o 

wysokiej częstotliwości zostanie wyemitowany, jeśli instalacja została przeprowadzona prawidłowo.  

Umieść ponownie przezroczystą tylną osłonę ponownie na panelu sterowania.  

Uwaga: 

Przy używaniu baterii alkaicznej wysokiej jakości, średni czas pracy wynosi około 6 miesięcy.  

Działanie za pomocą zasilacza sieciowego.  

W przypadku korzystania z zasilacza 12 V, należy podłączyć go wyłącznie do gniazda 12V. 

Podłączenie zasilacza go gniazda 6V może zniszczyć elementy urządzenia. Gdy zasilacz 6V jest 

podłączony do gniazda 12 V, urządzenie nie będzie działać. 



                                                                                                                                

1. Usuń przeźroczystą pokrywę panelu sterowania i umieść przełącznik funkcji na pozycji „OFF” 

wyłączony i wybierz żądaną częstotliwość używając przełącznika zmiany częstotliwości. 

2. Usuń korek wodny (zdjęcie nr 3) z gniazda DC 12V i przechowaj go w bezpiecznym miejscu w celu 

możliwości powrotu do używania baterii jako źródła  zasilania. Upewnij się że urządzenie jest 

obsługiwane za pomocą zasilacza sieciowego, gniazdo 6V jest zamknięte za pomocą korka wodnego. 

3. Zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej polaryzacji wg biegunów (+/-). 

4. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa związanych z praca zasilacza 

5. Włącz zasilacz sieciowy. Ustaw go na CON lub M/S. Następnie przesuń przełącznik częstotliwości 

do żądanej częstotliwości.  

7. Aby sprawdzić działanie, naciśnij przycisk testowy. Wskaźnik diody LED zaświeci się, a dźwięk o 

wysokiej częstotliwości zostanie wyemitowany, jeśli instalacja została przeprowadzona prawidłowo.  

Nie należy zapominać, by wybrać żądaną częstotliwość za pomocą przełącznika częstotliwości. 

Umieść ponownie przezroczystą tylną osłonę ponownie na panelu sterowania. 

 
Obrazek nr 3  

 

5. Zakres detekcji czujnika ruchu PIR 

Poniższe informacje czujnika ruchu PIR służą jedynie do celów porównawczych. Parametry zmienne 

takie jak pogoda czy otoczenie mogą mieć szkodliwy wpływ na działanie czujnika ruchu PIR. Należy 

chronić urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 



                                                                                                                                

6. Instalacja 

Aby odstraszyć mniejsze zwierzęta takie jak koty, psy, kuny umieść połowę urządzenia do jednego 

metra nad ziemią, najbliżej jak to możliwe na wysokości zakresu słyszenia zwierzęcia które chcesz 

odstraszyć. Wzór dźwięku głośnika i wzór słyszalności są ustawione poziomo. W celu wykrycia 

również mniejszych zwierząt, a również aby zwiększyć ogólny zakres wykrycia, upewnij się że 

urządzenie nie jest skierowane w dół. Urządzenie odstraszające zwierzęta powinno być umieszczone 

w taki sposób, aby było optymalnie skierowane do obszaru który ma być chroniony. Urządzenie może 

być umieszczone na każdej powierzchni bez konieczności używania systemu mocowania.  

Urządzenie może być zamocowane do ściany budynku, do drewnianego słupa lub na miękkim 

podłożu za pomocą systemu mocowania lub na ramieniu obrotowym na szpicu (opcjonalnie). 

W przypadku dużych ogrodów z gęstym poszyciem, może być konieczne zastosowanie więcej niż 

jednego urządzenia w celu zapewnienia wystarczającej ochrony. 

Urządzenie należy instalować wyłącznie na chronionych obszarach zewnętrznych. W czasie pracy za 

pomocą baterii korki wodne musza być podłączone do gniazda DC 12V. Podczas pracy za pomocą 

zasilacza korki wodne muszą być podłączone do gniazda DC 6V.  

7. Środki ostrożności 

Nie należy kierować urządzenia w stronę sąsiednich domów lub dostępnych obszarów. Jest ono 

przeznaczone do użytku wyłącznie na wyznaczonym polu.  

Urządzenie odstraszające zwierzęta ma na celu rozwiązywać problemy ze zwierzętami, które są w 

naturalnym środowisku. Ma bardzo drażniący wpływ na koty, psy i wiele innych zwierząt. 

Należy pamiętać, że niektóre osoby z bardzo dobrym słuchem są w stanie usłyszeć urządzenie 

odstraszające zwierzęta, gdy wybrana jest najniższa częstotliwość. 

W takim przypadku należy wybrać wyższą częstotliwość używając przełącznika częstotliwości. 

Dane techniczne 

Zasilanie……………………………….za pomocą baterii 6V (4 baterie typu „D”) lub zasilanie za pomocą 

zasilacza 12 V DC (nie dołączony w zestawie) 

Wybór częstotliwości…………………………..ok 17 kHz - przerywany (L) wiewiórki, króliki, szczury, szopy 

                                                                       ok 23 kHz - przerywany (M), lisy, psy, koty, kuny, ptaki 

                                                                       ok 40 kHz - przerywany (H) jelenie, dzikie świnie 

Głośność…………………………………………………………………………………………………………………….85 dB +/- 10 % 

Interwał……………………………………………………………………………emisja 1 sekundowa co ok każde 5 sekund 

Zasięg wykrywania czujnika……………………..w promieniu 1100 około 10 metrów na 2 metry wysokości 

Należy instalować wyłącznie w chronionych zewnętrznych obszarach  

Temperatura i wilgotność pracy………………………………………………….- 20C° do +50 C° oraz ≤ 90% R.H.  

Temperatura i wilgotność przechowywania……………………..………..- 5C° do +50 C° oraz ≤ 90% R.H. 

W okresie zimowym należy przechowywać urządzenie w miejscu chronionym przed mrozem !  

Pobór prądu (pozycja przełącznika)…………………….L 40mA, M 50 mA, H 95 mA, Test 120 mH, Tryb 

czuwania < 1 mA 

W przypadku montażu na niższym poziomie niż 2 metry, zakres wykrywania jest zmniejszony.  

Montaż na niższym poziomie jest zalecany w celu wyeliminowania fałszywych alarmów i zwiększa 

żywotność baterii. 



                                                                                                                                

Instrukcje bezpieczeństwa 

Ważne: Uszkodzenia spowodowane przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi nie są objęte 

gwarancją. ISOTRONIC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z 

nieprzestrzegania instrukcji. 

- Należy obsługiwać urządzenie wyłącznie za pomocą przeznaczonego do tego napięcia 

- W przypadku naprawy, należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, aby uniknąć 

poważnych obrażeń. 

- Sprawdź kable zasilające i prowadzenie kabli połączeniowych w celu sprawdzenia przerw lub wad 

izolacji. Jeśli znajdziesz widoczne  uszkodzenie, nie należy używać urządzenia. 

- Naprawy lub inne prace np. wymiana bezpiecznika itp. mogą być wykonywane tylko przez 

odpowiednio przeszkolonych specjalistów w tej dziedzinie.  

- Należy pamiętać że błędy w połączeniu leżą poza wpływem ISOTRONIC, i nie ponosimy żadnej 

odpowiedzialności za ich skutki. 

- Zawsze należy sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednie dla danego miejsca, w którym zamierzmy 

go użyć. 

-To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci w wieku od 8 lat) o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o braku doświadczenia 

lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane i zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia 

przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane w celu 

zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem. 

Podstawowe informacje 

1. Urządzenia elektryczne, materiały opakowaniowe itp powinny być trzymane z dala od dzieci. 

2. Należy usunąć opakowanie i zużyte materiały prawidłowo i w sposób przyjazny dla środowiska. 

3. Należy przekazywać urządzenie wyłącznie z instrukcją obsługi 

4. Zastrzega się do zmiany konstrukcji i danych technicznych bez uprzedzenia ze względu na ciągłe 

doskonalenie produktów.  

Instrukcje dotyczące utylizacji baterii: 

Baterie podlegają przepisom prawnym. Po użyciu muszą zostać zwrócone do punktu sprzedaży lub do 

punktu zbiorczego obiektów publicznych dla szkodliwych substancji. 

Nigdy nie należy utylizować baterii wraz z odpadami gospodarstwa domowego, w żółtych workach na 

śmieci i innych. Baterie należy utylizować tylko w przypadku całkowitego rozładowania używając 

specjalnych pojemników do utylizacji i należy zabezpieczyć je przed zwarciem (np. poprzez osłonę 

biegunów baterii). 

 

 


