
ELEKTRONISCHE ULTRASONE OMHEINING  
Art.nr. 35 718 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 
BEDIENINGS – EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES  
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees deze gebruiksaanwijzing 
zorgvuldig door om de mogelijkkheden volledig te kunnen benutten en om foute bediening/gebruik te 
vermijden! bewaar deze gebruiksaanwijzing om het later nog eens te kunnen nalezen.      

 

 
INLEIDING: 

Eenvoudige aanwending. 6 alkaline batterijen er in leggen (type “C”) en het toestel op een plaats 
neerzetten met onbelemmerd zicht op het te beschermende areaal. Met beide justeerknoppen kan de 
frequentie en de gevoeligheid /distantie worden ingesteld. De ingebouwde bewegingssensor verwekt 
een hoogfrequente toon en verjaagt dieren, die het beschermde areaal zijn binnengedrongen. 
Ultrasone geluiden zijn voor mensen niet te horen.     

Functioneren:  
 Sterk ultrasone geluiden schrikken dieren af. 
 Dieren mijden de plaats  wegens het voor hun onaangename geluid.  
 In tegenstelling tot de permanent emitterende toestellen wordt het geluid alleen geactiveerd, 

als een dier het ressort binnendringt. Zo kunnen dieren niet aan het geluid wennen en de 
afweereffect wordt verhoogd.   

 
Kenmerken:  
De elektronische ultrasone omheining  is gemaakt van duurzaam, weerbestendig materiaal en zo 
ontworpen, dat u er lang plezier van zult hebben.   
 

INSTALLATIE: 

 

Batterijen inleggen: 
- Open de deksel van het batterijvak. ATTENTIE! Druk niet op de luidspreker of sensor.   
- Leg er 6 stuks alkaline batterijen  type „C“  in.  .  
- Sluit het deksel van het batterijvak.  
- Na ca. 60 seconden verschijnt 2 seconden lang een rood licht.(LED) de ultrasone omheining is 

nu startklaar.   



- Mocht het licht niet verschijnen, controleer dan of de batterijen er correct inzitten resp. vervang 
ze door nieuwe.  

TIP: Zorg ervoor dat de pakking goed vast zit in het batterijcompartiment alvorens de batterijklep te 
sluiten. 

 
Plaatsen:  
 
- Plaats de elektronische ultrasone omheining zodanig, dat de voorkant op het te beschermende 

areaal gericht is.                                                                                                                   
- In de grond bevestigen: steek eerst de pin in de grond, bevestig dan de dierenverjager. 
- Bevestiging aan de muur: markeer  de positie met behulp van de bij levering inbegrepen 

sjabloon.. 
- ATTENTIE:  maximale montagehoogte   30 cm! 
- Draai de schroeven er in  en houdt ca. 4mm afstand van de muur.  
- Hang de dierenverjager op de schroefkoppen.  

  
Instelling: 
- “Sens”-knop (boven): gevoeligheid–distantie instelling. Door de knop met de wijzers van de klok 

mee te draaien  wordt de effectiviteit groter.  
- Knop maximaal naar rechts draaien om kleine dieren af te weren.  
- “Freq.”-knop: (onder): frequentie-instelling. Frequentieverhoging door de knop met de wijzers van 

de klok mee te draaien. 

- Knopinstelling: links: afweer van kleine dieren zoals muizen, kleine knaagdieren, in het midden: 
van middelgrote dieren, zoals katten, honden enz.; rechts afweer van grote dieren, zoals grote 
honden, dassen, wilde zwijnen, beren enz.  

 
Technische gegevens: 
Stroomverzorging:  6 alkaline batterijen type “C” 
Levensduur batterijen:  tot ca. 2000 activiteiten (10 per dag = ca. 200 dagen) 
Infrarode sensorhoek:  80 ˚ 
Detectorreikwijdte :  6 – 7 meter afhankelijk van de grootte  van de dieren(hoe groter 

het dier, des te groter de reikwijdte)   
  
Sensor- activeringstijd: ca. 60 seconden 
Rode LED:  dierenafweer functioneert.  
Activeringsduur:   3 seconden 
Frequentie:   10 – 50 kHz 
Waterbestendig 
 

 
AFVALVERWIJDERING:  
De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar 
milieuvriendelijk afvoeren.  

 
Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, 
eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een 
recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie 
hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afval-
verwijdering. 
  
Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Duitsland 
 

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 
 

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op 

uw factuur. 

 
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. 

Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden. 
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