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Výrobek je chráněný užitným vzorem 33056.

PŘED SEČENÍM 

Záruka 
Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců na výrobní 
nebo provozní závady. Pokud přístroj při přimě-
řeném použití bude vykazovat vady, výrobce ji na 
vlastní náklady opraví nebo vymění. Reklamovaný 
plašič musí být zaslán s kopií prodejního dokladu. 
Nesprávné použití nebo neautorizovaný servis 
vylučuje možnost reklamace. Jako záruční vadu 
nelze reklamovat běžné opotřebení. Výrobce pla-
šiče poskytuje též placený pozáruční servis. Před 
odesláním plašiče k reklamaci nebo opravě vždy 
konzultujte s výrobcem. 

Výrobce
Radek Bártík, Hoslovice 62, 387 19 Čestice
M: +420 734 351 949
e-mail: info@plasiczvere.cz

Technické údaje
Napájení 6V 
Olověný akumulátor 6V/4,5Ah – dobíjení pomocí 
k tomu určených nabíječek).
Při použití nevhodné nabíječky dojde k nevratnému 
poškození akumulátoru! 
Dosah přístroje ve venkovním prostředí 
Pro lidský sluch a zrak v okruhu 200 až 250 metrů 
kolem přístroje (podle povětrnostních podmínek 
v době instalace).
Pro skladování je doporučeno suché prostředí při 
teplotách 10–25 °C. Plašič odolává běžným povětr-
nostním vlivům. 
V případě dlouhodobého deště se může dostat voda 
do prostoru voděodolného reproduktoru. Na funkci 
plašiče to nemá vliv. Je však dobré přístroj umístit 
tak, aby voda mohla vytéct a prostor reproduktoru 
vyschnout. 
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Návod k použití  
akusticko-světelného plašiče zvěře
Popis přístroje
Plašič zvěře je určen primárně k ochraně a vyhánění 
mláďat před senosečí. Využívá citlivosti zvěře na 
světelné a zvukové efekty. Přístroj opakuje střídavě 
tři rušivé zvukové smyčky a zároveň zvyšuje efekt 
působení blikáním modrobílého světla. Zvukové 
efekty se náhodně střídají tak, aby nedocházelo 
k rychlému návyku zvěře. Toto se opakuje v 30ti 
minutových intervalech. Půl hodina, po kterou je 
přístroj v pohotovostním režimu, je dostatečný čas 
na to, aby zvěř mohla nerušeně a bez stresu odejít do 
bezpečí společně s mláďaty. 
Sekundárně lze plašič používat pro rušení zvěře, pů-
sobící škody na zemědělských plodinách či lesních 
porostech. Nejvyššího účinku je dosaženo při použití 
plašičů 1 den resp. noc před senosečí. Pokud se doba 
prodlouží, účinnost se s narůstajícím časem a ná-
sledným návykem zvěře snižuje.

Uvedení do provozu
Sada obsahuje:  
přístroj akusticko-světelný plašič, dobíjecí akumu-
látor, napájecí kabel a stahovací montážní pásky,
(instalační tyč není součástí dodávky).
1. Připojte napájecí kabel k akumulátoru nasu-

nutím konektorů příslušné barvy (červený na 
červený a modrý na černý). Pokud omylem do-
jde k opačnému zapojení plašič nefunguje, ale 
nedojde k jeho poškození – má vnitřní ochranu. 
Ideální je vždy před instalací zkontrolovat stav 
nabití akumulátoru vhodným měřícím pří-
strojem. Kapacita akumulátoru je vysoká a za 
běžných podmínek dokáže bez problému plašič 
fungovat i víc jak 10 dní nepřetržitého provozu.

2. Zapněte vypínač na přístroji do polohy O  
(nepřetržitý provoz). 

3. Vsuňte napájecí konektor externího zdroje do 
napájecí zdířky v plašiči. 

4. Po zapojení se jako kontrola dostatečné kapacity 
akumulátoru přehraje první zvuková a světelná 
smyčka. Pokud zvuková nahrávka není plynulá 
a zasekává se, je potřeba nabít akumulátor! Nyní 
je přístroj v pohotovostním režimu a spouští se 
automaticky v 30ti minutových intervalech.

5. Přístroj umožňuje nastavit dva režimy pomocí 
přepínače na čelní straně. Přepínač v poloze  
O = nepřetržitý provoz, přístroj je od připojení 
napájení v pohotovostním režimu a spouští se 
po 30ti minutách.

 Přepínač v poloze I = přístroj je v „nočním“ 
režimu. Přístroj se spouští v čase od setmění do 
rozednění po dobu noci. Přehrávaní probíhá opět 
po 30ti minutách. Interval přehrávání v tomto 
režimu řídí stmívací senzor na čelní straně 
přístroje automaticky. Pro správnou funkčnost 
nesmí být stmívací senzor zakrytý!

6. Umísťování plašičů do porostu se provádí po-
mocí instalačních tyčí (dřevo, plast). Přístroj se 
pomocí stahovací pásky a plastové příchytky na 
zadní straně zavěsí na tyč. Akumulátor se volně 
položí u paty instalační tyče v porostu. Tak je 
přístroj připraven. Ideální jsou plastové ohrad-
níkové tyče s kovovým hrotem a délkou 160 cm. 
Pokud se zatloukají instalační tyče mechanicky 
do země, NESMÍ v tu chvíli být na tyči přístroj, 
jinak může dojít k jeho poškození!

7. Úplné vypnutí přístroje se provádí odpojením 
napájecího kabelu od přístroje.

Dosah a účinnost plašiče se může lišit, podle indivi-
duálních podmínek. Ideální je umísťovat plašiče 
v porostu od sebe ve vzdálenostech mezi sebou do 
150ti metrů, pokud to podmínky a terén umožňují.
Výrobce neodpovídá za ev. škody na majetku 
a zdraví v souvislosti s používáním plašiče.


