
ELEKTRONICKÝ ODPUZOVAČ - MULTI PLUS 
AN-B030

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité 
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

Účel použití
Solární odpuzovač je ideální způsob jak zbavit Vaši zahradu nezvaných zvířecích návštěvníků. Je kombinací sofistikovaného detekčního systé-
mu, který detekuje pohyby a při detekci pohybu spouští silné ultrazvukové vlny a ostré světlo na principu stroboskopu.

Specifikace
Baterie: 3x AA baterie NiMH 1,2V / 800mA (jsou součástí balení)
Dosah pohybového čidla: max. 8m (v závislosti na nastavení,počasí a okolním prostředí)
Úhel detekce: 110° horizontálně (v závislosti na počasí a okolním prostředí)
Solární panel:  6V / 8mA
Vstup nabíjecího konektoru:  5V / 500mA

Vložení baterií
Tento přístroj má vestavěný solární panel pro udržování a částečné dobíjení baterií. Baterie vložte do přihrádky na baterie na zadní straně pří-
stroje. Dbejte na polaritu. Před vložením baterií zkontrolujte, zda jsou plně nabité. Přihrádku na baterie uzavřete a zajistěte šroubky. V případě 
poklesu napětí baterií, je nutné baterie ručně nabít. Na vybíjení baterií má vliv počet spuštění a umístění přístroje mimo přímý sluneční svit. Ve 
dnech bez přímého nebo kratšího slunečního svitu nebo při častém spouštění, nemusí dojít k potřebnému nabíjení baterií a proto je nutné dle 
potřeby přístroj nabít pomocí dobíjecího konektoru (5V/500mA).

Provoz
Silný ultrazvukový signál a ostré blikající světlo zvířata vyděsí, proto se vyhnou oblasti dosahu odpuzovače. Zvuk a světlo se aktivuje pohybem 
před odpuzovačem. Zvířata si na nepříjemný zvuk a ostré světlo jen těžko zvyknou, proto jeho působení je velmi efektivní.

Jak přístroj umístit
1. Na tělo přístroje nasaďte hrot a zapíchněte odpuzovač do země. Zem nesmí být zmrzlá. Do mokré země, se instalace hrotu provádí snadněji.
2. Na zadní straně přístroje je háček, přístroj lze i pověsit (např. na strom, keř atd. – je však nutné dodržet pokyny pro instalaci).

Odpuzovač instalujte tak, aby přední strana směřovala na hlídaný prostor a zvíře mělo možnost ústupu. Při nevhodné instalaci může dojít ke 
zranění zvířete nebo nemusí odpuzovač plnit zcela svou funkci.

Popis částí

CZ

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

místo nasunutí plašiče na hrot

složení hrotu
nabíjecí konektor

PL
ELEKTRONICZNY ODSTRASZACZ ZWIERZĄT – MULTI PLUS

AN-B030
Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest jego integralną 
częścią. Zawarto w niej informacje pomocne w trakcie użytkowania produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi 
należy dołaczyć do niego instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!
Przeznaczenie
Solarny odstraszacz zwierząt doskonale nadaje się do ochrony ogrodu przed odwiedzinami niepożądanych zwierząt. 
Urządzenie to łączy w sobie zaawansowany technologicznie system detekcji, który po wykryciu ruchu generuje silne fale 
ultradźwiękowe oraz uruchamia mocne światło stroboskopowe.

Dane techniczne
Zasilanie: 3 szt. akumulatorków NiMH typu AA 1,2V / 800mA (są dostarczane z produktem).
Zasięg czujnika ruchu: maks. 8m (w zależności od ustawienia, warunków pogodowych oraz otoczenia).
Kąt detekcji: 110° w poziomie (w zależności od warunków pogodowych oraz otoczenia).
Ogniwo solarne: 6V / 500mA.

Wkładanie baterii
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Urządzenie wyposażono w ogniwo solarne, które wykorzystywane jest do ładowania akumulatorków zasilających 
odstraszacz. Baterie należy włożyć do komory znajdującej się z tyłu urządzenia. Należy zwrócić uwagę na prawidłową 
polaryzację. Przed włożeniem baterii należy sprawdzić, czy są całkowicie naładowane. Komorę baterii należy zamknąć 
i zabezpieczyć wkręcając śrubki. Gdy napięcie zasilania będzie za niskie, należy doładować baterie (użyć ładowarki). 
Szybkość rozładowywania się baterii jest zależna od ilości załączeń oraz czasu oświetlania ogniwa solarnego przez promienie 
słoneczne. Podczas pochmurnych lub krótszych dni, jak również przy częstym uruchamianiu się urządzenia, akumulatorki 
mogą nie być wystarczająco naładowane, dlatego w razie potrzeby należy doładować je przy pomocy zewnętrznej ładowarki 
(5V / 500 mA).
Zasada działania
Mocny sygnał ultradźwiękowy oraz ostre, szybko migające światło wywołują u zwierząt uczucie strachu, co zmusza je 
do opuszczenia obszaru chronionego przez odstraszacz. Fala dźwiękowa oraz światło stroboskopowe uruchaniane są 
po wykryciu ruchu w obszarze monitorowanym przez detektor. Zwierzęta nie potrafią przystosować się do obecności 
uciążliwych dźwięków i ostrego, szybkozmiennego światła i dlatego prezentowane urządzenie charakteryzuje się wysoką 
efektywnością.
Zasady montażu
1. Nałóż korpus urządzenia na grot i wbij odstraszacz w ziemię. Gleba nie może być zmrożona. Grot najłatwiej wbija się
w wilgotne podłoże.
2. Z tyłu urządzenia znajduje się haczyk, dzięki któremu można odstraszacz zawiesić (np. na drzewie, krzewie itp. – należy 
jednak przestrzegać ogólnych zasad montażu).
Odstraszacz należy umieszczać tak, żeby jego przednia strona była sierowana na obszar, który ma być chroniony oraz tak, 
żeby zwierzęta miały możliwość ucieczki. Nieprawidłowe umiejscowienie może być przyczyną zranienia zwierząt oraz 
niespełninia swoich funkcji przez urządzenie.

Budowa

drążek z grotem

otwór na drążek z grotem
gniazdo ładowarki

PL -1- Aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.tvproducts.pl



Nastavení a zapnutí přístroje
Potenciometr  SENS (vlevo): Slouží k nastavení citlivosti a vzdálenosti detekce. Otočením po směru hodinových ručiček zvětšíte oblast detekce 
(citlivost).

Tlačítko FREQ (vpravo): Nastavení frekvence. Otočením po směru hodinových ručiček zvýšíte frekvenci.

Zapnutí přístroje a nastavení frekvence FREQ (polohy jsou orientační):

1 - 2   13,5 – 17,5 kHz (odpuzuje myši a drobné hlodavce)
3 - 4   15,5 – 19,5 kHz (odpuzuje velké psy a lišky)
4 - 5  19,5 – 23,5 kHz (odpuzuje malé psy, kočky, ptáky)

Další informace týkající se ultrazvukových vln
Ultrazvuk je při plašení velmi účinný. Stává se, že lidé jej mohou částečně slyšet (mladí lidé a děti). Umístěte tedy odpuzovač mimo oblast 
pohybu lidí, vyhnete se tak nepříjemnostem. Tento přístroj neumisťujte na dětská hřiště. 

Varování
Vrchní část přístroje musí vždy směřovat směrem vzhůru. Spodní číst přístroje nesmí přijít do styku s vodou.

CZ -2- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Regulacja parametrów i załączanie urządzenia

Pokrętło SENS (po lewej): służy do nastawiania czułości oraz odległości detekcji ruchu. Obrót w kierunku ruchu wskazówek 
zegara powoduje zwiększenie zasięgu detekcji (czułości).
Przokrętło FREQ (po prawej): służy do zmiany częstotliwości. Obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara zwiększa 
częstotliwość generowanej fali.

Uruchomienie urządzenia i nastawianie częstotliwości (położenie pokrętła podano 
orientacyjnie):

   1 - 2 13,5 – 17,5 kHz (odstrasza myszy i małe gryzonie)
   3 - 4 15,5 – 19,5 kHz (odstrasza duże psy i lisy)
   4 - 5 19,5 – 23,5 kHz (odstrasza małe psy, koty i ptaki)

Istotne informacje dotyczące fal ultradźwiękowych
Ultradźwięki bardzo skutecznie płoszą zwierzynę. Zdarza się jednak, że i ludzie są podatni na ich działanie (zwłaszcza 
młodzież i dzieci). Dlatego należy umieszczać odstraszacz poza miejscami, w których poruszają się ludzie, aby unikać 
niekorzystnego na nich oddziaływania. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu placów zabaw.

Ostrzeżenia
Górna część urządzenia powinna być zawsze skierowana ku górze. Nie wolno dopuścić do kontaktu dolnej części urządzenia 
z wodą.

PL -2- Aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.tvproducts.pl
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Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k 
použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebeni funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištěni, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebeni . )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašnosti, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškozeni v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných
 nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet 
vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškozeni při přepravě nese riziko případné škody 
výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použiti a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni a popis se mohou lišit 
od skutečnosti v závislosti na modelu.

Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. 
Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské 

zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Dobíjecí  akumulátory – pokyny pro  používání
Nové akumulátory nebo akumulátory po dlouhodobém skladování dosahují plné kapacity až po provedení několika nabití a vybití. Akumulátory je v tomto případě 
doporučeno nabíjet standardním nabíjením (14-16 hodin, jednou desetinou kapacity akumulátoru). Před nabíjením nechť se teplota akumulátoru stabilizuje na 
pokojovou teplotu. Nabíjení akumulátorů s teplotou pod 15°C a nad 30°C se projeví v dalším cyklu poklesem kapacity. Stabilizace teploty z 0°C na 15°C v pokojové 
teplotě trvá přibližně 2 hodiny. Nutno si uvědomit, že je třeba stabilizovat teplotu uvnitř akumulátoru, nejenom na povrchu. Nabíjení akumulátoru s teplotou pod 
bodem mrazu způsobí velké samovybíjení akumulátoru. To se projeví tím, že sice akumulátor po nabití má plnou kapacitu, ale po několika málo dnech je plně 
vybit.

Používání - akumulátory by neměly být nikdy a za žádných okolností při vybíjení zcela vybity, neboť takový stav může vést až k jejich zničení. Pokud máte několik 
akumulátorů v jedné sadě, dodržujte konečné vybíjecí napětí 1V na článek. Mohlo by dojít k otočení polarity jednoho z článků, a tím úniku elektrolytu v něm a 
následovalo by trvalé snížení kapacity celé sady. Je nutné mít na paměti, že pokud používáme akumulátor např. 12V (složený z 10 samostatných článků), tak při 
poklesu napětí na 1V na článek, má akumulátor celkové napětí ještě 10V. Při tomto napětí lze obvykle ještě akumulátor používat (AKU vrtačka již nechce utáhnout 
ani jeden šroub, dětské autíčko již nechce popojet, ale po chvíli odpočinku ještě šroub dotáhnete a autíčko ještě kousek popojede. Necháme rozsvícenou svítilnu, 
dokud se ještě žhaví vlákno, i když už nám stejně neposvítí), ale riskujeme tím jeho přepólování a tím pádem zničení a značně snižujeme jeho životnost. 

Skutečná životnost - akumulátorů značně závisí na podmínkách, za kterých jsou provozovány (teplota okolí, nabíjecí a vybíjecí proudy atd.) Životnost stan-
dardního akumulátoru provozovaného za vhodných podmínek by měla být až  500 cyklů u NiMH, až 1000 cyklů u NiCd a  až 500 cyklů u SLA (olověný akumulátor). 
Za hranici životnosti se považuje ztráta 40 – 30 % kapacity akumulátoru v porovnání s novým akumulátorem.

Samovybíjení - je vlastnost akumulátoru, v jejímž důsledku dochází při skladování k postupnému snižování náboje, který je akumulátor při následném vybíjení 
schopný dodat do zátěže. Rychlost úbytku náboje (snižování kapacity) je značně závislá na teplotě okolí při skladování. Při pokojové teplotě je toto samovybíjení 
přibližně 30 % kapacity za měsíc, u SLA je to 30% kapacity za 1 roku. Se vzrůstající teplotou vzrůstá i samovybíjení. 

Skladování - NiCd akumulátory skladujte nejlépe ve vybitém stavu, NiMH a SLA  akumulátory ve stavu nabitém. Všechny typy akumulátorů doporučujeme 
skladovat při pokojové teplotě v suchém prostředí.

Závěr - Záleží na uvážení každého, jak se o akumulátory bude starat. Kdo si s výše uvedenými pravidly nebude lámat hlavu, časem zaznamená pokles výkonu 
akumulátoru a bude muset pořídit jiný. Pokud se budete o akumulátor dobře starat a správně jej nabíjet, tak se vám zajisté odmění dlouhodobou životností 
a výkonností.

CZ -3- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.czPL -3-

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy 
przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany 
w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów 
zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie 
użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia 
transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych 
zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości
w zależności od modelu produktu.

Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby 
dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty
nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz 
prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co 
mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub 
w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może 
zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Akumulatory – informacje dotyczące użytkowania
Nowe akumulatory lub składowane przez dłuższy okres osiągają pełną wydajność po przejściu kilku cykli ładowania 
i rozładowania. W tym przypadku zaleca się ładowanie akumulatorów zgodnie ze standardową procedurą (14-16 godzin, 
prądem o wartości jednej dziesiątej pojemności akumulatora). Przed rozpoczęciem ładowania temperatura akumulatora 
powinna ustabilizować się na poziomie temperatury pokojowej. Ładowanie akumulatorów w temperaturze poniżej 15°C 
i powyżej 30°C będzie skutkowało zmniejszeniem ich pojemności. Stabilizacja temperatury z 0°C do 15°C 
w temperaturze pokojowej trwa około 2 godzin. Należy sobie uświadomić, że temperatura musi się ustabilizować nie tylko 
na powierzchni baterii, ale również w jej wnętrzu. Ładowanie akumulatora w temperaturze poniżej zera potęguje proces 
samorozładowywania. Objawia się to tym, że wprawdzie akumulator po naładowaniu posiada pełną pojemność, ale po kilku 
dniach jest zupełnie rozładowany.
Eksploatacja – nie wolno dopuścić do całkowitego rozładowania się akumulatora, ponieważ taki stan może doprowadzić 
do jego zniszczenia. Jeżeli używasz kilku akumulatorów (baterii) w zestawie, utrzymuj maksymalne napięcie rozładowania 
na poziomie 1V na ogniwo. W innym wypadku może dojść do odwrócenia polaryzacji jednego z ogniw, a tym samym do 
degradacji elektrolitu, co będzie skutkować trwałym obniżeniem pojemności całego zestawu. Należy pamiętać o tym, że 
jeżeli eksploatujesz akumulator np. 12V (złożony z 10 osobnych ogniw), to przy spadku napięcia do 1V w każdym ogniwie, 
całkowite napięcie akumulatora wynosi 10V. Przy takim napięciu zwykle można jeszcze korzystać z akumulatora (wkrętarka 
akumulatorowa nie potrafi już dokręcać śrub, samochodzik zabawka nie będzie jeździć, ale po chwili przerwy można jeszcze
przykręcić jedną śrubę a samochodzik przejedzie jeszcze kawałek. Pozostawiamy zapaloną żarówkę, tak długo jak żarzy 
się włókno, nawet jeżeli nie daje światła), ale ryzykujemy zmianę jego polaryzacji a tym samym zniszczenie lub znaczne 
obniżenie jego żywotności.
Żywotność rzeczywista – akumulatorów w znacznej mierze zależy od warunków, w jakich są eksploatowane (temperatura 
otoczenia, prąd ładowania i rozładowania itd.). Żywotność standardowego akumulatora eksploatowanego w odpowiednich 
warunkach powinna wynosić powyżej 500 cykli dla baterii NiMH, powyżej 1000 cykli dla baterii NiCd i powyżej 500 cykli 
dla SLA (akumulator ołowiowy). Jako granicę żywotności uważa się utratę 40 – 30 % pojemności akumulatora w porównaniu 
z nowym akumulatorem. Samorozładowanie – jest to właściwość akumulatora, w której wyniku podczas składowania 
dochodzi do postępującego obniżenia poziomu naładowania, co powoduje obniżenie napięcia dostarczanego do odbiornika 
w trakcie normalnej pracy. Szybkość rozładowywania się akumulatora (obniżania się poziomu naładowania) w dużej mierze 
zależy od temperatury otoczenia podczas składowania. W temperaturze pokojowej wartość samorozładowania kształtuje 
się no poziomie 30% pojemności po miesiącu, w przypadku SLA jest to 30 % pojemności po roku. Wraz z wzrostem 
temperatury potęguje się zjawisko samorozładowania.
Składowanie – baterie NiCd należy przechowywać w stanie rozładowania, baterie NiMH oraz akumulatory SLA w stanie 
naładowania. Zaleca się składowanie wszystkich typów akumulatorów w temperaturze pokojowej, w suchym otoczeniu.
Zakończenie eksploatacji – jest zależne od tego, jak użytkownik będzie troszczyć się o akumulator. Jeżeli nie będziesz się 
przejmował powyższymi wskazówkami, to z czasem zauważysz spadek wydajności akumulatora i będziesz musiał wymienić 
go na nowy. Jeżeli będziesz właściwie eksploatował akumulator i prawidłowo go ładował, to on zapewne odwdzięczy się 
długoterminową żywotnością i wysoką wydajnością.

Aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.tvproducts.pl


