
TECHNICKÉ PODMÍNKY A NÁVOD K     POUŽITÍ INTELIGENTNÍHO
AKUSTICKÉHO PLAŠIČE ČERNÉ ZVĚŘE APZ1 

Právě jste si zakoupili kvalitní inteligentní akusticko-optický plašič zvěře. 

Technické parametry:
Napájení: 12VDC
Jištění: tavná skleněná pojistka T500mA, velikost 5x20
Krytí: IP54
Rozměr: 100x100x55
Vývodka: Pg9
Provozní teplota -20 až 40 °C
Skladovací teplota -20 až 40 °C, nekondenzující vlhkost

Napájení:
Plašič je napájen z bezúdržbové nabíjecí baterie 12 V, která je součástí balení. 
Pozor na kabelu u baterie je umístěno pojistkové pouzdro s pojistkou T500mA. Tuto pojistku nikdy 
nevyřazujte, nebo nenahrazujte jinou s vyšší hodnotou. (ochrana proti požáru v případě zkratu na 
zařízení, velmi důležitá při napájení jakéhokoliv zařízení z výkonové baterie).
Plašič je možné také napájet také jakoukoliv baterií na 12 V (např. starou autobaterií).

Funkce:
Plašič zapněte připojením k baterii cca v 18:00 hodin. Po zapnutí se přehraje krátká ukázka zvuků 
a po té se plašič odmlčí a zvuky se začnou automaticky přehrávat v 21:30hodin(3,5hodiny po 
zapnutí) a přehrávají se automaticky až do 05:00hodin, kdy se opět plašič odmlčí a ticho trvá opět 
až do 21:30hodin, kdy se opět začnou přehrávat automaticky plašící zvuky. V plašiči je uloženo 8 
různých nahrávek o délce cca 2minuty, které se  automaticky střídají s nepravidelnou dobou ticha 
o délce 25 – 35minut. Tím, že se plašič spustí na plnou intenzitu zvuků nečekaně v nočních 
hodinách v nepravidelných intervalech v době, kdy je zpravidla venku ticho dochází k 
maximálnímu plašícímu efektu, který je zpravidla téměř stoprocentní u černé zvěře. 

Nastavením hlasitosti zvuků:
Po otevření víka plašič je možné otočným rezistorem nastavit hlasitost plašiče. Z výroby je 
hlasitost nastavená na maximální úroveň. 

Umístění plašiče: 
Plašič je třeba umístit na kolík nad úroveň okolních pícnin – tím je zajištěn maximální dosah zvuků
do okolí, které by v ideálním případě měl být až 500 m. Při umístění je třeba také zvážit sílu a 
směr větru, který má vliv na šíření zvuku. Pozor vždy prvně zatlučte kolík a potom na něj 
umístěte plašič. Nikdy netlučte na kolík, na který je přidělaný plašič, otřesy způsobené 
zatloukáním kolíků by mohli způsobit zničení elektrozařízení plašiče. 
 
Upozornění:
Zvuky nahrávek jsou naprosto realistické a mají na zvěř doslova panický účinek. 
Samozřejmě stejný panický účinek mohou mít na domácí zvířata a náhodně procházející 
lidi, proto je vhodné k plochám, kde jsou umístěny tyto inteligentní akusticko-optické 
plašiče umístit vysvětlující tabulky s informacemi k plašičům. 

Záruka: na výrobek poskytuji záruku 36 měsíců. V případě jakýchkoliv problémů se 
mne prosím kontaktujte na níže uvedených kontaktech.

Datum prodeje:                                                                     Vít Čechovský
                                                                                                Dobkov 41, Chotěboř 58301
Výrobní číslo:                                                                        tel: 607 851 321     

vita.cechovsky@seznam.cz

Další zajímavé výrobky naleznete na www.prozver.cz

mailto:vita.cechovsky@seznam.cz

