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                                Va multumim pentru achizitionarea acestui produs! 
Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual inaintea 
utilizarii produsului.  

 
Domeniu de utilizare.  
 Acest produs combina lumina intermitentă a LED-
ului și infraroșul pasiv, cu sunetele ce imita  
împușcăturile, sunetul de vultur și câine pentru a 
respinge animalele nedorite, liliecii și păsările din 
pomi fructiferi, peluze, grădini, paturi de flori și 
iazuri de pește. 
Este folosit pentru exterior. 
Este dotat cu panou solar integrat pentru a 
reîncărca bateria. 

 
DATE TEHNICE 

Tensiune de 
intrare 

4 * 1.2V AA acumulatori 
(nu sunt inclusi) 

Putere LED 1,5W                                                                 
Putere panou 
solar 

0,1W 

Arie Detectare 
Senzor 

8 metri, 120 grade 

 
 

ATENTIE! Nu lasati produsul la indemana copiilor. 
Nu utilizați în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi furtuna, sezon ploios 
lung, deoarece produsul contine parti electronice. 

 
Punere in functiune 

• Deschideți capul superior, si puneți acumulatorii în locul special. 

• Ajustati modul dorit de utilizare folosind cele 3 butoane pentru ajustare: 
- comutator rotund: pentru reglarea volumului sunetului 
- comutator cu 3 trepte 1: modul Zi, modul de noapte, modul oprit 
                                     2: sunet de vultur, sunet de câine, foc de arma 
Puteți seta modul dvs. de lucru dorit urmand tabelul urmator: 
 

 Mod Zi Mod Noapte 

 zi noapte zi noapte 

LED  ✘ ✔ ✘ ✔ 

Sunete ✔ ✔ ✔ ✘ 

• Asezati produsul în locul potrivit dorit. 

• Mod de încărcare suplimentar: se poate utiliza un adaptor DC 5.5V 300mA pentru a încărca 
bateria atunci când nu există soare. (Nu este inclus) 

• Când alimentarea este sub 3.6V, aparatul începe să funcționeze sub tensiune, LED-ul va 
clipi la fiecare 5 secunde pentru a reaminti că unitatea trebuie să fie reîncărcată.  
După 2 ore, aparatul intră în modul de alimentare mai scăzut. 

• LED-ul intermitent și ciclul de emisie a sunetului este de 5 secunde. 
 

PANOU SOLAR 

LED LED 

DIFUZOR 

SUPORT 

SUPORT 2 

SENZOR 
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Thanks for choosing this solar bird repeller! 
 
Before using, please check unit carefully whether there isn’t any damaged. 
 
 

 
Working principle: 
This product is combined with LED flashing light and passive infra red to imitate gunshot, eagle 
sound and dog bark to repel unwelcome animals, bats and birds from your garbage bins, fruit 
trees, lawns, garden, flower beds and fish ponds. 
It used for outdoor. 
The sun solar power to recharge battery to saving energy. 
 
Technical Parameter: 
1. Input voltage: 4*1.2V AA rechargeable type battery ( not including) 
2. Product power: 1.5W 
3. Solar panel power:0.1W 
4. Sensitive of PIR : 8meters,120 degree 
 

Warning: 
1. This is not toy, please keep far away from children. 
2. Do not suggest to use it under bad weather, like rainstorm, long time rainy 
season as it is electronic products. 

 
Operation Way: 
1. Open the top head, put suitable battery into battery base. 
2. There has 3 button to adjust: 
- round switch: to adjust sound volume 
- 3 steps switch 1:  Day mode, night mode, off mode 
- 3 steps switch 2 :  eagle sound, dog bark, gunshot 
You can choose your wanted working mode per following sheet: 

 Day mode Night mode 

 day night day night 

LED flashing ✘ ✔ ✘ ✔ 

Sound ✔ ✔ ✔ ✘ 

3. Insert unit at suitable place that you want. 
4. Additional charging way: it can use DC 5.5V 300mA adaptor to charge battery when there is not 
sunshine.( not including) 
5. When the power is under 3.6V, the unit starts to under-voltage mode, LED will be flashing every 
5 seconds to remind that unit should be re-charging. After 2hours, the unit enters into lower power 
mode. 
6. The LED flashing and sound emitting cycle is 5 second very time. 
 
 
 
 


