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                        Alarmă fixă cu ultrasunete și alimentare cu baterii 
                 solare, pentru alungat câini, pisici și alte animale indezirabile 

 
   

   Dispozitivul AnimalSTOP, reprezintă o metodă umană, ecologică și eficientă în alungarea 

câinilor, pisicilor, iepurilor, veverițelor, vulpilor, rozătoarelor de câmp din curțile și grădinile 
dumneavoastră,  fără a le face vreun rău. Intrușii vor fi detectați odată ce intră în raza de 
acțiune a senzorului și vor fi declanșate undele ultrasonice disconfortante, cât și flash-uri 
luminoase puternice pentru alungarea și pe timp de noapte.  
   AnimalSTOP va emite unde ultrasonice cu frecvență între 13,5 și 24,5 kHz, aleatoriu și 
continuu variabilă pentru a alunga animalele intruse. Dispozitivul este rezistent intemperiilor și 
este special proiectat  pentru uz exterior. 
 
UTILIZARE 
 

 Va rugăm montați dispozitivul într-o poziție astfel încât să fie direcționat către zona invadată de 
animalele nedorite. 
 Alegeți o poziție încât bateria solară să fie pentru cât mai mult timp în lumina soarelui, în cazul 
în care plasticul transparent sau cel al senzorului de mișcare este pătat de urme de apă sau alte 
murdării, ștergeți cu o lavetă moale/umedă, fără a zgâria. 
 Aparatul poate fi agățat de un perete în diblu sau montat în stâlpul din set. Introduceți cu grijă, 
fără a forța. 
 Aveți grijă ca apa să nu se ridice la nivelul mufei de încărcare (inundații, etc.) și protejați mufa 
de încărcare în caz de montaj fără stâlpul de fixare, care are în același timp rol protector pentru  
mufă. 
 
SETAREA FUNCȚIONĂRII 
 
 Butonul “SENS” (stânga): pentru ajustarea sensibilității și a distanței de acționare. Rotindu-l în 

direcția acelor de ceas, crește sensibilitatea senzorului de mișcare și suprafața protejată se 
mărește. 
 
 Butonul “FREQ” (dreapta): ajustarea frecvenței. Rotindu-l în direcția acelor de ceas, se mărește 

frecvența. 
 
 Pentru a schimba o setare, butonul “FREQ” trebuie returnat în poziția OFF (dispozitivul se 

oprește). 
 
 
 
DATE TEHNICE                                                                               
Dimensiuni: 87 x 67 x 126 mm 
Alimentare: celulă fotovoltaică 60mA + 3 baterii reîncărcabile R6, 1,2V 
Durată start-up: 15 secunde 
Frecvență: 13,5 – 23,5 kHz 
Suprafață de acțiune, max.: 200 m2 suprafață, unghi de 90 0 

Rază de detectare, max.: 12 metri 
          
        


