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ANIMALCHASER® 
 

Стационарен уред за защита от кучета, котки, дивеч и гризачи 
  

 Произведен в ТАЙВАН 
 

Вносител и представител за БЪЛГАРИЯ: 
ЕЛКОМЕД ЕТ;  тел. 0888 513 916; София, ул. „Слатинска” №87; 

 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
 ANIMALCHASER защитава площ от около 250-280 квадратни метра в зона от 

90-градусов сектор, разположен фронтално пред уреда. 

 
  

ANIMALCHASER се състои от основен модул включващ ултразвуков 
излъчвател,  специален защитен кожух, предназначен за монтаж на открито 

и  захранващ адаптер 220VAC/9VDC с 6 метров кабел. 

 

1. Отвори за закрепване; 2. Защитен кожух;  3. Основен модул;  4. 
Светодиоден индикатор;  5. Кабел на адаптора;  6. Захранващ адаптор 
220VAC/9VDC; 
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ANIMALCHASER се монтира върху стена, ограда, пощенска кутия или дърво, 
посредством защитния си кожух, в който само с едно приплъзване се поставя 
основния модул на уреда.Защитният кожух предпазва уреда от валежи и 
позволява неговото лесно демонтиране и съхранение при необходимост. 

ANIMALCHASER се захранва с адаптер от мрежата за 220V, като към уреда се 
подава безопасното напрежение от 9V, приложимо при експлоатация на 
уреди на открито. Буксата за включване на адаптора се намира на долната 
стена в корпуса на уреда, което позволява лесното му монтиране и 
демонтиране. 

Светодиодният индикатор свети в червено винаги, когато уреда работи и 
чрез него може да бъде контролирана изправността му. 

ANIMALCHASER консумира от електрическата мрежа около 1.5W за 1 час, 
което прави използването му практически безплатно за потребителя. 

Монтаж: 
1. Внимателно отделете защитния кожух от основното тяло на уреда 

посредством тънък нож поставен между гърба на уреда и кожуха. 
Основното тяло ще излезе от кожуха чрез приплъзване. 

2. Монтирайте кожуха на здрава повърхност посредством закрепващите 
елементи в комплекта така, че уредът да има „директна видимост” към 
охраняваната зона, съгласно картината „Зона на действие” по-горе. 

3. Поставете обратно чрез плъзгане основното тяло в защитния кожух. 
4. Включете захранващия адаптер към уреда  и след това към мрежата, 

като при нужда използвате удължителния кабел. 
5. След включване червения светодиод ще светне, което показва, че 

уреда работи правилно. 
 
Внимание: 

1. Наличието на плътни обекти между уреда и защитавания обект 
намалява или отстранява ефективността на уреда; 

2. Не третирайте уреда с вода или други течности; 
3. Уредът не притежава елементи, които изискват поддръжка от 

потребителя. Не разглобявайте уреда! 
4. Независимо, че уредът е конструиран като влагозащитен, по 

възможност монтирайте основното тяло под козирка или навес, с което 
ще бъде защигено от директното въздействие на дъжд и сняг. При 
силен дъжд изключете и приберете уреда; 

5. Ако Вашият домашен любимец обитава защитаваната зона изключете 
уреда за да не се получи объркване на животното, освен ако не 
защитавате обекта и от него. 

6. Захранващият адаптер използвайте само на закрито.  
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