
OOuuttddoooorr  PPeesstt  RReeppeelllleerr  UUllttrraassoonniicc  CCaatt  
 

ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 
 

 
Κατάλληλο για σκύλους – γάτες 

Οι εκπεμπόμενοι υπέρηχοι δεν ενοχλούν παιδιά, 
εγκύους, ψάρια, ερπετά 

 
 

ΤΤΡΡΟΟΦΦΟΟΔΔΟΟΣΣΙΙΑΑ  ((BBAATTTTEERRIIEESS))  
Η συσκευή δέχεται 2 μπαταρίες των 9V.  
Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας (Low Battery): όταν το 
λαμπάκι αναβοσβήνει κατά διαστήματα 0,5’’ on  –  1’’ off, 
αυτό είναι ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. 

ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΤΤΗΗ  ((TTIIMMIINNGGSS))  
Θέση Α:  Εκτός λειτουργίας 
Θέση Β:  Λειτουργία με ραντάρ ανίχνευσης κίνησης ζώων (μόνο αν ανιχνευθεί κάποια κίνηση) 
Θέση C:  Λειτουργία κατά διαστήματα    5’’ σε λειτουργία  -  2’ κλειστό  -  5’’ σε λειτουργία κ.λπ. 
Θέση D:  Λειτουργία κατά διαστήματα   5’’ σε λειτουργία  -  5’ κλειστό  -   5’’ σε λειτουργία κ.λπ. 

ΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗΣΣ  ((AARREEAA  CCOOVVEERRAAGGEE))  
Το OOuuttddoooorr  PPeesstt  RReeppeelllleerr  UUllttrraassoonniicc  CCaatt καλύπτει περίπου μία ευθεία απόσταση 15 μέτρων με άνοιγμα 60

0
. 

Εντούτοις λάβετε υπόψη σας ότι ο υπέρηχος ενδέχεται να εμποδιστεί από αντικείμενα όπως  δέντρα, θάμνοι, 
υπόστεγα κήπων κ.λπ.  

ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ((OOUUTTDDOOOORR  UUSSEE))  
 Το OOuuttddoooorr  PPeesstt  RReeppeelllleerr  UUllttrraassoonniicc  CCaatt είναι σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση 
 Υπάρχει ελαστικό κάλυμμα σφράγισης ώστε να αποτρέπεται η εισροή νερού στην μπαταρία. Αυτό 

σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο 
 Εντούτοις, για να αυξήσετε τον χρόνο ζωής του προϊόντος, συνιστάται η εγκατάσταση του σε ένα 

προστατευμένο μέρος 
 Το προαιρετικό κιτ τροφοδοσίας πρέπει να συνδέεται μόνο σε μια προστατευμένη πρίζα ρεύματος 

ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ((RREESSUULLTTSS  ––  FFAAQQss))  
Το OOuuttddoooorr  PPeesstt  RReeppeelllleerr  UUllttrraassoonniicc  CCaatt εμφανίζει αποτελέσματα ύστερα από διάστημα 2-4 εβδομάδων 
συνεχούς χρήσης. Σε περίπτωση που δεν έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα: 
 Δοκιμάστε να αλλάξετε τη θέση του χρονοδιακόπτη σε κάποια άλλη 
 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν τους υπερήχους να φτάσουν στα ζώα 
 Προσπαθήσετε να αλλάξετε την θέση του προϊόντος 

Ενώ τα περισσότερα ζώα μαθαίνουν να αποφεύγουν την περιοχή όπου ακούγεται ο ενοχλητικός για αυτά ήχος, 
υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα, ορισμένα ζώα να μην επηρεαστούν από τους υψίσυχνους ήχους της συσκευής.  

ΠΠΡΡΟΟΑΑΙΙΡΡΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΙΙΤΤ  ΤΤΡΡΟΟΦΦΟΟΔΔΟΟΣΣΙΙΑΑΣΣ  ((OOPPTTIIOONNAALL  PPOOWWEERR  KKIITT))  
Το OOuuttddoooorr  PPeesstt  RReeppeelllleerr  UUllttrraassoonniicc  CCaatt είναι σχεδιασμένο ώστε να δουλεύει με 2 μπαταρίες 9v. Αυτό σημαίνει 
ότι μπορεί να τοποθετηθεί σε όποια τοποθεσία θελήσετε χωρίς την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Εντούτοις 
μπορεί να δεχθεί και προαιρετικό κιτ τροφοδοσίας. Το κιτ ενεργοποιεί την συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη σε 
μία προστατευμένη πρίζα ρεύματος 

  Θυμηθείτε ότι το κιτ τροφοδοσίας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε προστατευμένη πρίζα ρεύματος 

  Η προστατευμένη πρίζα ρεύματος μπορεί να είναι είτε μια εσωτερική πρίζα είτε μία εξωτερική πρίζα με  
         δείκτη προστασίας ΙΡ  
Με δυνατότητα τοποθέτησης στο έδαφος (GROUND MOUNTING) ή στον τοίχο (  WALL MOUNTING) 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες:   

             ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. 

          τηλ. 210-8542220 


