
УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ВІДЛЯКУВАЧ ТВАРИН LS-937CD 
Проганяє геть небажаних тварин з Вашого саду або двору! 

Ультразвуковий відлякувач – це гуманний та безпечний до навколишнього середовища спосіб тримати сади, 
газони, двори, дитячі майданчики, тощо вільними від небажаних тварин (собак, котів, білок, польових гризунів 
тощо) без нанесення тваринам шкоди. 

ОПИС 
Ультразвуковий відлякувач постійно генерує ультразвук потужністю 130 дБ в діапазоні частот від 16 000 Гц до 
23 000 Гц. У комбінації з унікальною генерацією змінних звукових хвиль змушує істот, які чують цей звук, 
триматися осторонь від випромінювання ультразвукового відлякувача. 

Ультразвуковий відлякувач тварин захищає площу близько 200 м2 відкритого простору секторної форми з 
радіусом близько 15 м і кутом сектору 90 градусів. Може використовуватися всередині приміщення як 
превентивний захист площі від проникнення собак і кішок. Ультразвуковий відлякувач включає в себе основний 
модуль, блок живлення, 6 метровий подовжуючий електричний кабель і спеціально сконструйовану монтажну 
захисну кришку. 

Ви можете встановити ультразвуковий відлякувач тварин на зовнішню стіну вашої будівлі, на паркан або 
прикріпити його на стовп тощо. Червоний світлодіодний індикатор після включення в мережу буде світитися, 
вказуючи тим самим на нормальну роботу ультразвукового відлякувача тварин. Зважайте – світлодіод світиться не 
постійно, періодичність його світла демонструє періодичність інтенсивності зміни частоти та потужності на 
пристрої. Незважаючи на те, що пристрій стійкий до впливу зовнішніх погодних умов, рекомендується видаляти 
основний модуль з монтажної кришки, коли очікується буря або проливний дощ. 

Ультразвук не чутний людині, але він створює дискомфорт для більшості тварин, тому їх єдина реакція - піти геть. 
Ультразвуковий відлякувач тварин підключений до безпечного джерела живлення з низькою напругою на виході, 
тому у разі пошкодження подовжуючого кабелю немає небезпеки враження електричним струмом. При 
необхідності живлення від акумулятора Ви можете звернутися до сервісного центру виробника (його координати 
запитуйте у продавця) і придбати відповідний перехідник. 

ЯК ВСТАНОВИТИ: 
1. Видаліть основний модуль з монтажної кришки за допомогою тонкої пластини чи викрутки, яку слід акуратно 

просунути і повертати чи хитати між задньою частиною пристрою і кришкою. Модуль при цьому висунеться. 
2. Встановіть захисну кришку на висоті 0,5-1 м від поверхні, по якій можуть переміщатися тварини чи гризуни 

на відстані в межах 8 м від електричної розетки. Немає необхідності використовувати подовжуючий шнурок, 
якщо пристрій буде встановлено на відстані менше 1,5 м від розетки. 

3. Встановіть основний модуль, засунувши його назад в монтажну кришку. 
4. Підключіть подовжуючий шнурок чи блок живлення до основного модуля. 
5. Після підключення блоку живлення червоний світлодіод світитиметься, вказуючи, що ультразвуковий 

відлякувач працює нормально. 

ПРИМІТКИ: 
 Будь-які перешкоди в т.ч. дерева, кущі, перед ультразвуковим відлякувачем тварин обмежують дію 

ультразвукових хвиль. 
 Не занурюйте ультразвуковий відлякувач тварин у воду і будь-які інші рідини. 
 Не змінюйте і не розбирайте пристрій. Накривання або фарбування передньої частини динаміка може 

пошкодити пристрій і стати причиною його несправності. 
 Витягуйте основний модуль з монтажної кришки, коли очікується буря або проливний дощ. Вимикайте 

пристрій, виймаючи блок живлення з розетки, якщо ваші домашні тварини знаходяться поблизу від території, 
що захищається – пристрій може причинити для них дискомфорт. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Розміри      : 145 x 138 x 82 мм 
Вага       : 255 г (без адаптера і подовжувача) 
Напруга живлення    : 220- 240 В змінної напруги, 50/60 Гц 
Потужність електроспоживання : 1,5 Вт 
Діапазон частот    : від 16,000 Гц до 23,000 Гц (постійно змінюється) 
Сила звуку на виході   : 130 дБ 
Ефективна площа дії    : близько 200 м2 відкритого простору 
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