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Katt & Viltfritt
Elektronisk avskräckare 

Katte- & Vildtfrit/viltfritt
Elektronisk afskrækningsmiddel/avskrekkingsmiddel

kissa- ja villieläinkarkotin
Elektroninen karkotin

Störs det mänskliga örat av ljudet från Katt&Viltfritt? När inställningsratten
står i någon av de två positionerna för småvilt sänds ett högfrekvent ljud ut
som kan vara hörbart för människor. Det kan finnas personer som är extra
känsliga för högfrekvent ljud. Om detta upplevs som störande ändra då till
annan inställning eller ändra riktning på Katt&Viltfritt. OBS Rikta aldrig
avskräckaren in mot angränsande tomt.
Påverkas andra djur av Katt&Viltfritt? Viss påverkan kan förekomma på
andra djur.
Placering
Placera avskräckaren ca. 20 - 50 cm över marken. Använd den medföljande
stolpen eller fäst avskräckaren i väggfästet på staket, stolpe eller vägg.
Rörelsedetektorn och ljudet arbetar optimalt i horisontell nivå. Detta innebär
att avskräckaren ska placeras i samma höjd som det aktuella djuret man vill
skrämma bort. Rikta inte avskräckaren neråt marken. Placera avskräckaren så
att den täcker det aktuella område som ska skyddas. Se till att ytan är fri från
hinder, eftersom ljudet inte går igenom solida material. Ställ in lämplig frekvens
med funktionsväljaren. Om ingen direkt verkan kan noteras rekommenderas
att i första hand ändra frekvens och sedan flytta på enheten.
För avskräckning av katter rekommenderas att enheten i början flyttas varje
vecka för att öka effekten. Samma bevakningsområde kan täckas, men från
olika håll. Efter några veckor så ändrar katterna sitt beteende och då kan
intervallet mellan flyttningarna förlängas.
Vid större trädgårdar kan fler än en avskräckare användas för att täcka aktuella ytor.
Varning
Rikta inte enheten in på angränsade trädgårdar eller allmänna ytor.
Avskräckaren är endast avsedd att användas inom egen trädgård för att hålla
fritt gående djur och småvilt borta.
När inställningen är i läge Småvilt kan ljudet uppfattas av människor. Om detta
upplevs som störande rekommenderas att ändra till annan inställning eller
flytta avskräckaren till annat ställe. Viss påverkan kan förekomma på andra djur.
Om andra husdjur finns i trädgården rekommenderas att prova reaktionen hos
dessa innan avskräckaren sätts i bruk.
Säkerhetsanvisningar: Rikta inte enheten in på angränsade trädgårdar eller
allmänna ytor.
Viss påverkan kan förekomma på andra djur. Om andra husdjur finns i
trädgården rekommenderas att prova reaktionen hos dessa innan avskräckaren
sätts i bruk. Avskräckaren är ingen leksak och skall därför inte användas av barn.
Katt & Viltfritt tål regn och snö, men skall ej sänkas ner i vatten. Undvik att
exponera rörelsedetektorn för direkt solljus, eftersom livslängden då förkortas.
Garanti: Produktgaranti gäller i 2 år för eventuella tillverkningsfel. Garantin
upphör att gälla om enheten öppnats eller åtgärdats av köparen.

Information om miljöfarligt avfall: Uttjänta elektroniska produkter och
batterier får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska lämnas till en
återvinningsstation.
Täckarea för rörelsesensor:
Ovansående anvisningar är referensangivelser. Betingelser som väder och
hinder kan påverka bevakningsytan. Försök undvika att rörelsedetektorn
utsätts för direkt solljus.
Frekvensväljare: 

Avskräckarens delar: 
1. Högtalare Avger högfrekvent ljud anpassat för respektive djur
2. PIR Rörelsedetektor Registrerar rörelser inom aktuellt område.
3. Frekvensväljare Katt - Katt/Hund - Avstängd - Hund/Småvilt - Småvilt
4. LED indikator. Lyser då rörelsesenorn är aktiverad
5. Avskräckningslampa. Lyser då högtalaren sänder ut ljud
6. Strömbrytare för avskräckningslampa
7. DC/1 V uttag. För inkoppling av transformator
8. Batteri uttag. För 4 st LR20 1,5 V batterier (ingår ej).
Kraftkälla
Batteridrift:
1. På undersidan, skruva bort skyddslocket till batteriuttaget.
2. Installera 4 st alkaliska batterier av typ LR20 1,5V (ingår ej). Tänk på att
montera dem med rätt polaritet enligt anvisningar i batterilådan.
3. Montera tillbaka skyddslocket.
4. Vrid frekvensväljaren till valfritt läge för att testa funktionen. Den röda LED
lampan ska då lysa och när rörelsesensorn registrerar en rörelse ska den vita
lampan lysa samtidigt som avskräckningsljudet sänds ut.
Transformator (ingår ej) 12V DC 500mA, 6VA kontaktdon typ V:
1. Koppla in kontakten från transformatorn i DC/1 V uttaget.
2. Sätt in transformatorn i ett 230V vägguttag.
3. Vrid frekvensväljaren till valfritt läge för att testa funktionen. Den röda LED
lampan ska då lysa och när rörelsesensorn registrerar en rörelse ska den vita
lampan lysa samtidigt som avskräckningsljudet sänds ut.
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Hur fungerar Katt&Viltfritt? 
Katt&Viltfritt är en elektronisk avskräckare som styrs av en rörelsevakt. Vid
rörelse i bevakningsområdet sänder avskräckaren
ut högfrekvent ljud som upplevs besvärande för katter, hundar och småvilt.
Hur långt täcker Katt&Viltfritt? Rörelsevakten känner av ett område på upp till
10 m framåt med en bredd på ca 7 m. Tänk på att högfrekvent ljud inte går
igenom solida material.
Hur placerar man Katt&Viltfritt? 20-50 cm över marken, där problemen finns.
För full effekt bör Katt&Viltfritt då och då flyttas vilket skapar en
överraskningseffekt för inkräktaren.  OBS Rikta aldrig avskräckaren in mot
angränsande tomt. Se utförligare information i senare avsnitt.
Hur monterar jag Katt&Viltfritt? Det medföljer en stolpe för förankring i jord.
Avskräckaren kan i de övre fästhålen även hängas upp på en vägg eller staket.
Hur sätter jag i batterierna? Skruva av locket på undersidan av avskräckaren
och sätt i 4 st LR20 1,5 V batterier (ingår ej).
Hur ofta behöver jag kontrollera batterierna? Batterierna har normalt en
livslängd på minst 4 månader. Man bör dock då och då kontrollera batteriernas
kondition. Katt&Viltfritt kan även kopplas till en transformator (ingår ej) med
specifikation 12V/DC 500 mA.
Hur ser man att Katt&Viltfritt fungerar? När inställningsratten vrids till
önskad inställning ska den röda lampan på framsidan börja lysa.  Då är
avskräckaren igång och rörelsesensorn aktiverad. När rörelsesensorn reagerar
på en rörelse och ett ljud skickas ut tänds även den vita avskräckningslampan.
Ljudet sänds ut under ca 10 sekunder. Det tar därefter ca 5 sekunder innan
rörelsesensorn har återställts efter aktivering.
När ser man resultat? Reaktionen hos djuren är omgående. Men det kan ta ca
2 veckor innan en förändring i deras beteende kan noteras. I vissa fall får man
räkna med längre tid. Under denna tid är det lämpligt att flytta på Katt&Viltfritt
för att öka överraskningsmomentet.
Hur används den vita avskräckningslampan? Lampan som sitter upptill på
framsidan ger i skymning en förstärkande avskräckningseffekt. Om lampan
upplevs irriterande för människor kan den stängas av med en strömbrytare på
undersidan av avskräckaren.
Är Katt&Viltfritt skadligt för djuren? Det högfrekventa ljudet som skrämmer är
helt ofarligt för dem.

Katt & Viltfritt
                Använder en högteknologisk högfrekvent ljudbild för att effektivt
skrämma bort katter, hundar och småvilt från trädgården.
Avskräckningsmetoden gör att djuren ändrar sitt rörelsemönster och söker
sig till andra områden. Det högfrekventa ljudet är helt ofarligt för alla djur
och människor.
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Katte- & Vildtfrit/viltfritt

Hvordan fungerer Katte- & Vildtfrit?  Katte- & Vildtfrit er en elektronisk
afskrækker/avskrekker, der/som styres af/av en bevægelsessensor. Ved
bevægelse i det overvågede område udsender afskrækkeren/avskrekkeren en
højfrekvent lyd, der virker generende/irriterende på katte/katter,
hunde/hunder og småvildt/småvilt.
Hvor stort et område dækker Katte- & Vildtfrit?  Bevægelsessensoren
overvåger et område på op til 10 m fortil/foran i en bredde på ca. 7 m. Husk, at
højfrekvent lyd ikke går gennem/gjennom massive materialer.
Hvor skal Katte- & Vildtfrit placeres/plasseres?  20-50 cm over jorden/bakken,
der hvor problemet er. Der opnås fuld effekt ved at/å flytte Katte- & Vildtfrit af
og til, så/slik at lyden virker overraskende på indtrængende/inntrengende dyr.
OBS Ret/Rett aldrig/aldri afskrækkeren/avskrekkeren mod/mot en
tilstødende/tilstøtende grund/tomt. Se nærmere oplysninger i senere afsnit.
Hvordan monterer jeg Katte- & Vildtfrit? Der medfølger en stolpe til forankring
i jord. Afskrækkeren/Avskrekkeren kan også hænges/henges op på en
væg/vegg eller et stakit/gjerde i de øvre huller/hull til ophæng/oppheng.
Hvordan indsætter jeg / setter jeg inn batterierne? Skru dækslet af / Skru av
dekselet på undersiden af afskrækkeren/avskrekkeren, og indsæt/sett inn 4 stk.
LR20 1,5 V batterier (medfølger ikke).
Hvor ofte skal jeg kontrollere batterierne? Batterierne har normalt en levetid
på mindst 4 måneder. Batteriernes tilstand bør dog/midlertid kontrolleres af/av
og til. Katte- & Vildtfrit kan også sluttes/kobles til en transformator (medfølger
ikke) med specifikationen 12 V/DC 500 mA.
Hvordan ses/vises det, at Katte- & Vildtfrit fungerer? Når indstillingshjulet
drejes/vris til den ønskede indstilling, skal den røde lampe på fronten begynde
at/å lyse. Så er afskrækkeren/avskrekkeren i gang og bevægelsessensoren
aktiveret/aktivert. Når bevægelsessensoren reagerer på en bevægelse, og
der/det udsendes/sendes ut en lyd, tændes/slås også den hvide/hvite
afskrækkelseslampe/avskrekkingslampen på. Lyden udsendes/sendes ut i ca. 10
sekunder. Herefter/Deretter tager/tar det ca. 5 sekunder, før
bevægelsessensoren er nulstillet/nullstilt efter aktivering.
Hvornår/Når ses/ser der/man resultater? Reaktionen hos dyrene
indtræder/skjer omgående. Men det kan godt/gjerne tage/ta ca. 2 uger, inden/før der
kan konstateres en ændring i deres adfærd/atferden. I visse tilfælde må der regnes
med længere tid. I dette tidsrum er det en god ide at/å flytte på Katte- & Vildtfrit
for at/å øge/øke overraskelsesmomentet.

                 Benytter et højteknologisk højfrekvent lydbillede/lydbilde for
                 effektivt at/å skræmme katte, hunde og småvildt væk fra haven.
                 Afskrækkelsesmetoden/Avskrekkingsmetoden gør,/gjør at dyrene
ændrer deres/sitt bevægelsesmønster og søger/går til andre områder. Den
højfrekvente lyd er helt ufarlig for alle dyr og mennesker.



Hvordan bruges/brukes den hvide afskrækkelseslampe/avskrekkingslampen?
Lampen, der/som sidder/sitter foroven/øverst på fronten, giver en forstærket
afskrækkelseseffekt i skumringen. Hvis lampen opleves irriterende for
mennesker, kan den slukkes/slås av med en strømafbryder/strømbryter på
undersiden af/av afskrækkeren/avskrekkeren.
Skader Katte- & Vildtfrit dyrene? Den højfrekvente lyd, der/som skræmmer, er
helt ufarlig for dyrene.
Generes/Plages det menneskelige øre af lyden fra Katte- & Vildtfrit? Når
indstillingshjulet står i en af de to positioner til/for småvildt, udsendes/sendes
der/det ut en højfrekvent lyd, som kan være hørbar for mennesker. Der/Det
findes personer, som er ekstra følsomme over for højfrekvent lyd. Hvis dette
opleves som forstyrrende, kan der/man skiftes/gå over til en anden/annen
indstilling, eller retningen på Katte- & Vildtfrit kan ændres/endres. OBS
Ret/Rett aldrig/aldri afskrækkeren mod en tilstødende/tilstøtende grund/tomt.
Påvirkes andre dyr af Katte- & Vildtfrit? Andre dyr kan påvirkes til en vis/viss grad.
Placering/Plassering
Placer afskrækkeren/avskrekkeren ca. 20-50 cm over jorden/bakken. Brug/Bruk
den medfølgende stolpe, eller fastgør/fest afskrækkeren i vægbeslaget på et
stakit/en gjerdestolpe, en stolpe eller en væg/vegg. Bevægelsesdetektoren og
lyden arbejder optimalt i vandret/vannrett niveau/plan. Dette
indebærer,/betyr at afskrækkeren skal anbringes/festes i samme højde/høyde
som det aktuelle dyr, der/som skal skræmmes væk/vekk. Ret/Rett ikke
afskrækkeren ned mod/mot jorden/bakken. Placer afskrækkeren, så den
dækker det aktuelle område, der/som skal beskyttes. Sørg for, at
arealet/området er uden/uten hindringer, da lyden ikke går gennem/gjennom
massive materialer. Indstil/Still inn en passende frekvens med
funktionsvælgeren/funksjonsvelgeren. Hvis der/man ikke
bemærkes/registrerer en direkte virkning, anbefales det i første omgang at/å
skifte frekvens og efterfølgende/deretter at/å flytte på enheden.
Til afskrækkelse/avskrekking af katte anbefales det, at enheden i begyndelsen
flyttes hver uge for at/å øge effekten. Samme overvågede område kan dækkes,
men fra forskellige/ulike retninger. Efter nogle/noen uger/uker ændrer kattene
adfærd/atferd, og så kan tidsrummet mellem flytningerne/flyttingene
gøres/gjøres længere/lengre.
Når der/det er tale/snakk om større haver/hager, kan der/det benyttes flere
afskrækkere for at dække hele det relevante område.
Advarsel
Ret/Rett ikke enheden mod tilstødende haver/nabohager eller offentlige arealer.
Afskrækkeren er kun beregnet til brug i egen have/hage for at/å holde fritgående
dyr og småvildt/småvilt væk/unna.
Når indstillingen er sat/satt til Småvildt, kan lyden opfattes af mennesker. Hvis
dette opleves som forstyrrende, anbefales det at/å skifte til en anden indstilling
eller flytte afskrækkeren. Andre dyr kan påvirkes til en vis/viss grad. Hvis
der/det er andre kæle-/kjæle- eller husdyr i haven/hagen, anbefales det at/å
afprøve/teste ut disses reaktion/reaksjonen hos disse, før afskrækkeren tages/tas i brug.

Sikkerhedsanvisninger: Ret/Rett ikke enheden mod tilstødende
haver/nabohager eller offentlige arealer.
Andre dyr kan påvirkes til en vis/viss grad. Hvis der/det er andre kæle-/kjæle-
eller husdyr i haven/hagen, anbefales det at afprøve/teste ut disses
reaktion/reaksjonen hos disse, før afskrækkeren tages/tas i brug. Afskrækkeren
er ikke et stykke legetøj/et leketøy og må/skal derfor ikke bruges/brukes af
børn/barn. Katte- & Vildtfrit tåler regn og sne/snø, men må/skal ikke
nedsænkes/senkes ned i vand/vann. Bevægelsesdetektoren må/skal ikke
udsættes/utsettes for direkte sollys, da det vil forkorte dens levetid.
Garanti: Produktgarantien mod eventuelle produktionsfejl/produksjonsfeil
gælder/gjelder i 2 år. Garantien bortfalder/faller bort, hvis køberen/kjøperen
åbner/åpner eller foretager indgreb/foretar inngrep i apparatet.
Information om miljøfarligt affald: Udtjente/Brukte elektroniske produkter og
batterier må/skal ikke smides/kastes ud med almindeligt/vanlig
husholdningsaffald, men skal afleveres/leveres på en genbrugsstation/gjenbruksstasjon.

Bevægelsessensorens dækningsområde: 
Ovenstående anvisninger er referenceanvisninger /referanseanvisninger.
Forhold som vejr/vær og forhindringer/hindringen kan påvirke dækningen af
området. Undgå, at bevægelsesdetektoren udsættes/utsettes for direkte sollys.
Frekvensvælger: 

Afskrækkerens dele/deler: 
1. Højttaler. Afgiver højfrekvent lyd, som er tilpasset de relevante dyr.
2. PIR Bevægelsesdetektor. Registrerer bevægelser i aktuelt område.
3. Frekvensvælger. Kat – Kat/Hund – Slået/slått fra/av – Hund/Småvildt – Småvildt.
4. LED-indikator. Lyser, når bevægelsessensoren er aktiveret/aktivert.
5. Afskrækkelseslampe/avskrekkingslampe. Lyser, når højttaleren udsender/sender ut lyd.
6. Strømafbryder/Strømbryter til afskrækkelseslampe/avskrekkingslampen.
7. DC/1 V udtag/uttak. Til tilslutning/tilkobling af/av transformator.
8. Batteriudtag/-uttak. Til 4 stk. LR20 1,5 V batterier (medfølger ikke).
Strømkilde Batteridrift:
1. Skru beskyttelsesdækslet til batteriudtaget/-uttaket af/av på undersiden.
2. Indsæt/Sett inn 4 stk. alkaliske batterier af/av type LR20 1,5 V (medfølger
ikke). Husk at/å indsætte dem/sette dem inn rigtigt/riktig i henhold til
anvisningerne med + og - i batteriholderen. 
3. Sæt/Sett beskyttelsesdækslet på igen.
4. Drej/Vri frekvensvælgeren til en valgfri position/posisjon for at/å
afprøve/teste funktionen. Den røde LED-lampe skal lyse, og når
bevægelsessensoren registrerer en bevægelse, skal den hvide lampe lyse,
samtidig med at/som skræmmelyden udsendes/sendes ut.
Transformator (medfølger ikke) 12 V DC 500 mA, 6 VA stiktype/kontakttype type V:
1. Isæt/Sett kontakten fra transformatoren i DC/1 V udtaget/-uttaket.
2. Sæt/Sett transformatoren i en 230 V stikkontakt.
3. Drej/Vri frekvensvælgeren til en valgfri position/posisjon for at/å afprøve/teste ut funktionen.
Den røde LED-lampe skal lyse, og når bevægelsessensoren registrerer en bevægelse,
skal den hvide lampe lyse, samtidig med at/som skræmmelyden udsendes/sendes ut.

FI kissa- ja villieläinkarkotin
                Teknisesti kehittynyt suurtaajuusääni karkottaa kissat, koirat ja pienet
villieläimet puutarhasta. Karkotusmenetelmän ansiosta eläimet muuttavat
liikkumiskuvioitaan ja hakeutuvat muualle. Suurtaajuusääni on täysin vaaraton
kaikille eläimille ja ihmisille.
Kuinka kissa- ja villieläinkarkotin toimii?
Kissa- ja villieläinkarkotin on elektroninen karkotin, jota ohjataan liikevahdilla.
Jos valvottavalla alueella havaitaan liikettä, karkotin lähettää suurtaajuista ääntä,
jonka kissat ja koirat kokevat häiritsevänä.
Mikä on kissa- ja villieläinkarkottimen toimintamatka? Liikevahdin toiminta-
alue on jopa 10 metriä eteenpäin ja 7 metriä sivusuunnassa.  Ota huomioon,
että suurtaajuusääni ei läpäise kiinteitä esteitä. 
Mihin kissa- ja villieläinkarkotin asennetaan? Sijoita laite 20–50 cm:n
korkeudelle maasta. Kissa- ja villieläinkarkotin toimii tehokkaimmin, kun sitä
siirretään silloin tällöin, sillä tämä yllättää tunkeutujat.  HUOM! Älä kohdista
karkotinta viereisiä tontteja kohti.  Tarkempia tietoja jäljempänä.
Kuinka kissa- ja villieläinkarkotin asennetaan? Karkottimen mukana tulee
tukipylväs, joka kiinnitetään maahan. Karkotin voidaan myös asentaa seinälle
tai aitaan sen ylärei’istä.
Kuinka laitteeseen asetetaan paristot? Ruuvaa irti karkottimen alaosassa oleva
kansi ja aseta 4 kpl 1,5 voltin LR20-paristoja paikoilleen (hankittava erikseen).
Kuinka usein paristot tulee tarkistaa? Paristojen tavallinen käyttöikä on
vähintään 4 kuukautta. Paristojen kunto on kuitenkin hyvä tarkistaa silloin
tällöin. Kissa- ja villieläinkarkotin voidaan myös kytkeä 12 V:n ja 500 mA:n
tasavirtamuuntajaan (hankittava erikseen).
Mistä tietää, että kissa- ja villieläinkarkotin toimii? Kun säätöpyörää
kierretään haluttuun asentoon, pitäisi etupuolella olevan punaisen lampun
syttyä. Silloin karkotin on toiminnassa ja liikkeentunnistin aktivoitu. Kun
liikkeentunnistin reagoi liikkeeseen ja karkotin lähettää ääntä, myös valkoinen
karkotinlamppu syttyy. Ääntä lähetetään noin 10 sekunnin ajan. Aktivoitumisen
jälkeen liikkeentunnistin palautuu noin 5 sekunnissa.
Milloin tuloksia aletaan nähdä? Eläimet reagoivat heti. Niiden käytöksen
muuttumiseen voi kuitenkin mennä noin 2 viikkoa. Joissakin tapauksissa aikaa
menee enemmän. Tällöin on suositeltavaa siirtää kissa- ja villieläinkarkotinta,
jotta sen yllätysvaikutus tehostuu.
Miten valkoista karkotinlamppua käytetään? Etupuolella oleva lamppu
tehostaa karkotevaikutusta pimeässä. Jos lamppu tuntuu häiritsevältä, se
voidaan kytkeä pois päältä karkottimen alapuolella olevasta katkaisimesta.
Vahingoittaako kissa- ja villieläinkarkotin eläimiä? Eläimiä pelottava
suurtaajuusääni on täysin vaaraton eläimille.

Kokeeko ihmiskorva kissa- ja villieläinkarkottimen tuottaman äänen
häiritsevänä? Kun säätöpyörä asetetaan jompaankumpaan pienille villieläimille
tarkoitettuun asentoon, karkotin tuottaa suurtaajuisen äänen, jonka ihmiskorva
saattaa kuulla. Jotkut voivat olla erityisen herkistyneitä suurtaajuusäänille. Jos
ääni on häiritsevä, vaihda säätöpyörän asentoa tai muuta kissa- ja
villieläinkarkottimen suuntaa. HUOM! Älä kohdista karkotinta viereisiä tontteja
kohti. 
Vaikuttaako kissa- ja villieläinkarkotin muihin eläimiin? Karkotin voi vaikuttaa
jonkin verran muihin eläimiin.
Sijoittaminen
Sijoitan karkotin noin 20–50 cm maanpinnan yläpuolelle. Käytä karkottimen
mukana tulevaa pylvästä tai kiinnitä se seinäkiinnikkeestä aitaan, pylvääseen tai
seinään. Liikkeentunnistin ja ääni toimivat parhaiten vaakasuorassa tasossa. Sen
vuoksi karkotin tulee sijoittaa niiden eläinten korkeudelle, joita halutaan
säikyttää pois. Älä suuntaa karkotinta maata kohti. Sijoita karkotin niin, että se
kohdistuu sille alueelle, jota halutaan suojella. Pidä huoli, ettei karkottimen
edessä ole esteitä, sillä ääni ei läpäise kiinteitä materiaaleja. Valitse
toimintovalitsimella sopiva äänentaajuus. Jos karkotin ei näytä vaikuttavan,
kannattaa ensin muuttaa taajuutta ja vasta sitten siirtää itse laitetta.
Kissoja karkotettaessa laitetta kannattaa siirtää kerran viikossa parhaan
tuloksen saamiseksi. Tällöin voidaan suojata samaa aluetta, mutta eri suunnista.
Muutaman viikon kuluttua kissat muuttavat käyttäytymistään, jolloin laitetta ei
enää tarvitse siirtää yhtä usein.
Suuret puutarhat voidaan kattaa käyttämällä useita karkottimia.
Varoitus
Älä suuntaa laitetta viereisille pihoille tai julkisille alueille. Karkotin on
tarkoitettu vapaana kulkevien eläinten ja villieläinten torjumiseksi omalla pihalla.
Kun laite on asetettu Pienet villieläimet -asentoon, ihmiskorva saattaa havaita
sen tuottaman äänen. Jos ääni on häiritsevä, kannattaa vaihtaa säätöpyörän
asentoa tai karkottimen paikkaa. Karkotin voi vaikuttaa jonkin verran muihin
eläimiin. Jos pihalla liikkuu myös lemmikkieläimiä, kannattaa niiden reaktiota
karkottimeen testata ennen sen käyttöön ottamista.
Turvallisuusohjeet: Älä suuntaa laitetta viereisille pihoille tai julkisille alueille.
Karkotin voi vaikuttaa jonkin verran muihin eläimiin. Jos pihalla liikkuu myös
lemmikkieläimiä, kannattaa niiden reaktiota karkottimeen testata ennen sen
käyttöön ottamista. Karkotin ei ole lelu eikä se sovellu lasten käytettäväksi.
Kissa- ja villieläinkarkotin kestää vettä ja lunta, mutta sitä ei saa upottaa veteen.
Vältä liikkeentunnistimen altistamista suoralle auringonvalolle, sillä se lyhentää
laitteen elinaikaa.
Takuu: Tuotteella on 2 vuoden takuu mahdollisten valmistusvirheiden varalta.
Takuu raukeaa, jos ostaja avaa laitteen tai muuttaa sitä.
Tietoa ongelmajätteestä: Käytöstä poistettuja sähkölaitteita ja paristoja ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana vaan ne tulee kierrättää.
 

Liikkeentunnistimen peittoalue: 
Yllä annetut ohjeet ovat viitteellisiä. Esimerkiksi sää tai esteet voivat vaikuttaa
todelliseen toiminta-alueeseen. Vältä liikkeentunnistimen altistamista suoralle
auringonvalolle.
Taajuusvalitsin: 

Karkottimen osat: 
1. Kaiutin Tuottaa korkeataajuuksista ääntä, joka on tarkoitettu valitsimen
osoittamille eläimille
2. PIR Liikkeentunnistin Havaitsee liikkeen halutulla alueella.
3. Taajuusvalitsin Kissa - Kissa/Koira - Kiinni - Koira/Pienet villieläimet - Pienet
villieläimet
4. LED-osoitin. Palaa, kun liikkeentunnistin on aktivoitu
5. Karkotinlamppu. Palaa, kun kaiuttimet lähettävät ääntä
6. Karkotinlampun katkaisin
7. DC/1 V -liitin. Muuntajan kytkentä
8. Paristokotelo. 4 kpl 1,5 voltin LR20-paristolle (hankittava erikseen).
Teholähde
Paristokäyttö:
1. Irrota laitteen alapuolella oleva paristokotelon suojakansi.
2. Aseta 4 kpl 1,5 voltin LR20-alkaliparistoa paikoilleen (hankittava erikseen).
Tarkista, että paristot tulevat oikein päin kotelossa olevan ohjeen mukaisesti.
3. Kiinnitä suojakansi takaisin paikoilleen.
4. Käännä taajuusvalitsinta haluamaasi asentoon varmistaaksesi, että laite
toimii. Punaisen LED-valon pitäisi syttyä, ja kun liikkeentunnistin havaitsee
liikettä, tulisi valkoisen lampun syttyä samaan aikaan, kun laite tuottaa
peloteääntä.
Tasavirtamuuntaja (ei mukana pakkauksessa) 12 V, 500mA, 6VA tyypin V liitin:
1. Kytke muuntajan liitin laitteen DC/1 V -ulosottoon.
2. Kytke muuntaja 230 V:n pistorasiaan.
3. Käännä taajuusvalitsinta haluamaasi asentoon varmistaaksesi, että laite
toimii. Punaisen LED-valon pitäisi syttyä, ja kun liikkeentunnistin havaitsee
liikettä, tulisi valkoisen lampun syttyä samaan aikaan, kun laite tuottaa
peloteääntä.


