
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Napelemes mozgásérzékelős állatriasztó vízsugaras 

kutyariasztó macskariasztó 
 
Tisztelt Vásárló! 
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a napelemes PIR mozgásérzékelővel 
ellátott vízsugaras állatriasztót. 
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és kövesse a 
felsorolt utasításokat és tippeket, hogy a lehető legjobban tudja 
használni az új állatriasztót. 
 
MŰSZAKI ADATOK 
Ni-Mh akkumulátor 2xAA 
Napelem 4,5V DC/0,5W 
PIR érzékelő Igen 
Érzékelő hatótávolsága 10 méter 
Védelmi osztály IP66 Vízsugárvédelem 
Méretek 60x12x6,5 cm 
Súly 714 g 

 
MŰKÖDÉSE 
 
Napközben a napelem a napfényt elektromos energiává alakítja, és 
feltölti a belső akkumulátorokat. Éjszaka az állatriasztó automatikusan 
aktiválódik, amikor a PIR-érzékelő mozgást észlel, és a belső 
elemekből kap áramot. 
A PIR a passzív infravörös jelzést jelenti, és a mozgásérzékelő 
legelterjedtebb formája. A PIR-érzékelő az emberek, állatok és tárgyak, 
például a meleg motorral rendelkező autók dinamikus hősugárzására 
reagál. A PIR-érzékelő nem reagál az úgynevezett statikus hősugárzásra 
(például a napsugarak általi fűtésre). A PIR-érzékelők maguk nem 
bocsátanak ki semmilyen sugárzást, csak a környezet hősugárzására 
reagálnak. 
 
MEGJEGYZÉS: 
Az alkatrészek csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy ne húzza meg 
őket túlságosan. 



1. Válasszon egy napos helyet a vízsugaras napelemes állatriasztó 
számára. Győződjön meg róla, hogy a napelemet naponta legalább 6 
órányi napsütés éri. Az árnyékos helyek befolyásolják a töltést, 
befolyásolja az akkumulátorok töltési folyamatát.  
2. Nyissa ki az elemtartót, és helyezze be a két elemet. Győződjön meg 
arról, hogy a polaritás helyes. Zárja vissza az elemtartót. 

 
3. Helyezze a napelemes modult a házra. 

 
 



4. Csatlakoztassa a fejrészt szórófejjel a házhoz. 

 
5. Helyezze a házat a hosszabbítócsőre, a hosszabbítócsövet pedig a 
rögzítő talaj tüskére. 

 
6. Szúrja le a földbe. 
7. Igazítsa az állatriasztót úgy, hogy a PIR-érzékelő érzékelje a kívánt 
területet. Győződjön meg róla, hogy a PIR-érzékelő előtt nincsenek 
akadályok.  
8. Csatlakoztassa a napelem kábelét az állatriasztó házának hátulján 
lévő csatlakozóhoz. 
9. Csatlakoztassa a kerti tömlőt a permetezőhöz, de még ne kapcsolja 
be a vizet. 
 
Ezután tesztelje a PIR-érzékelőt: 
1. Ehhez forgassa el a ház hátulján lévő szabályzót az óramutató 
járásával megegyező irányba a 9-es állásba. 
2. Majd mozgassa az egyik kezét a PIR-érzékelő előtt. A szelepnek egy 
kattanással ki kell nyílnia, és 5 másodperc múlva ismét be kell záródnia. 



3. Ezután ellenőrizze az érzékelő tartományát úgy, hogy fel-le járkál az 
érzékelő előtt, amíg a szelep kattanását nem hallja.  
4. Állítsa be a PIR-érzékelő érzékenységét a csúszkával (0 = 
kikapcsolva, 9 = nagy érzékenység). 
5. A PIR-érzékelő által érzékelt terület ívben fut. Az ív szélességét a két 
zöld klipsz jobbra vagy balra csúsztatásával állíthatja be. Az állatriasztó 
aktiválásakor a drótkapocs a két zöld kapocs között mozog. Az 
állatriasztó automatikusan irányt változtat, ha az egyik zöld klipszet 
megérinti. 

 
6. Végül kapcsolja be a vizet, és tesztelje a működését. 
7. Ha szükséges, ismételje meg a fenti lépéseket a PIR-érzékelő által 
lefedett terület beállításához. 
MEGJEGYZÉS: Kapcsolja ki a készüléket, ha emberek vagy 
háziállatok tartózkodnak a készülék vagy a PIR-érzékelő által lefedett 
terület közelében, vagy ha gyermekek játszanak ott. 
 
MEGJEGYZÉS: 
Ha a készülék nem reagál, ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi 
szintjét. 
 



TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS 
Az optimális töltési folyamat érdekében győződjön meg arról, hogy a 
napelem mindig szennyeződésmentes. A ház, a napelem és a PIR-
érzékelő tisztításához csak nedves ruhát használjon. 
A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket vagy 
súrolószereket. 
 
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
Ez a használati utasítás a termék működésének megismertetésére 
szolgál. Ezért őrizze meg ezeket az utasításokat biztonságos helyen, 
hogy bármikor hivatkozhasson rájuk. 
• A termék módosítása vagy megváltoztatása rontja annak 

működését. 
• Soha ne végezzen saját maga javításokat!  
• Óvatosan kezelje a terméket, védje a leeséstől, ütésektől. 
• Tartsa a terméket extrém hőtől távol. 
• A termék védett az erős vízsugárral szemben. Soha ne merítse 

vízbe vagy más folyadékba. 
• A termék csak kültéri használatra alkalmas. 
• Győződjön meg róla, hogy a gyermekek nem játszanak a 

termékkel. 
 
Fontos tudnivalók az ártalmatlanítással kapcsolatban Ezt az elektromos 
készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. 
A megfelelő ártalmatlanítás érdekében kérjük, forduljon az Ön 
településén található nyilvános gyűjtőhelyekhez.  


