
 
 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI ULTRADŹWIĘKOWEGO ODSTRASZACZA 
ZWIERZĄT Z CZUJNIKIEM RUCHU GR5108 

 
Dziękujemy Państwu za zakup urządzenia Greenmill! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! Dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji należy do obowiązków użytkownika. 
Nieprzestrzeganie niniejszych zasad prawidłowej eksploatacji może być przyczyną: nieskutecznego 
działania, awarii urządzenia bądź utraty gwarancji! Zalecamy zachowanie instrukcji na przyszłość. 
 

 
Zalety ultradźwiękowego odstraszacza szkodników zasilanego bateryjnie 
 Eliminuje- odstrasza szkodniki w humanitarny sposób bez użycia środków chemicznych.  
 Praktycznie niesłyszalny dla ludzi (większość wydawanych dźwięków to ultradźwięki, niesłyszane przez 

większość dorosłych).  
 Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń (w ogrodach i na polach ) przy dodatnich temperaturach. 
 Czujnik ruchu oparty na detekcji podczerwienie reaguje na ruch zwierząt. Oszczędny w zużyciu prądu: załącza 

ultradźwięki na okres 5 sekund oraz emituje światło z diody LED. 
 Płynna regulacja częstotliwości pozwala na wypłaszanie wybranych gatunków zwierząt (ssaków). 
 Płynna regulacja czułości sensora ruchu. 
 Jaskrawa dioda LED sygnalizuje załączenie urządzenia i dodatkowo odstrasza zwierzęta światłem w nocy. 
 Odstraszacz czuwa 24 godziny na dobę! 
 Działanie sensora w promieniu na wprost do: max. 6-7 metrów. 
 Zasięg działania sygnału odstraszającego w terenie: do max. 18m na wprost. 
 Szybka instalacja w gruncie dzięki załączonej szpilce. 
 Zasilanie przez 4 baterie AA (niezałączone) umożliwia instalację w terenie bez dostępu do sieci zasilającej. 
 Urządzenie nie zakłóca działania popularnych urządzeń domowych. 

 
Sposób działania i ograniczenia w użytkowaniu 
Urządzenie przeznaczone jest do amatorskiego użytku indywidualnego w otwartym terenie bez dostępu 
publicznego. Odstrasza: dzikie psy, dzikie koty, sarny, jelenie, kuny, lisy, łasice, zające, wiewiórki, myszy, szczury i 
inne podobne dzikie szkodniki przebywające na powierzchni ziemi. Skuteczność urządzenia jest większa w stosunku 
do osobników młodych oraz nie udomowionych.  
UWAGA! Zwierzęta udomowione, dokarmiane i nie żerujące lub stale przebywające w terenach zurbanizowanych 
mogą nie reagować na ultradźwięki. 
Odstraszacz wyposażony jest w detektor ruchu oparty na podczerwieni. Z chwilą wykrycia ruchu urządzenie emituje 
krótkotrwałe ultradźwięki z zakresu 15-50kHz. Zwierzęta, w tym ssaki, są wyczulone na ten zakres częstotliwości 
dźwięku i dlatego przenoszą się poza zasięg irytującego hałasu, który wywołuje u nich poczucie zagrożenia i 
utrudnia żerowanie.  Urządzenie zasilane jest za pomocą czterech wymiennych baterii typu AA. 
 

UWAGA: Urządzenie spełnia funkcje płoszące gryzonie, jednak producent nie gwarantuje, iż 
wszystkie szkodniki zostaną trwale wypłoszone z terenu działania odstraszacza! Rękojmia ogranicza 
się do poprawnego działania urządzenia pod względem elektrycznym i konstrukcyjnym. 

 
Zastrzegamy możliwość zmian konstrukcyjnych w stosunku do niniejszej instrukcji, służących doskonaleniu urządzenia. 
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Instrukcja użytkowania 
Instalacja baterii:  
1. Odkręć za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego (niezałączony) cztery śruby mocujące pokrywę baterii 

znajdującej się na tylnej ściance urządzenia, aby odsłonić komorę na baterię 
2. Włóż do komory cztery alkaliczne baterie typu AA (tzw ‘paluszki’), zwracając uwagę na prawidłowa polaryzacje 

zgodnie z symbolami ‘+’ i ‘-‘. Używaj wyłącznie nowych baterii alkalicznych. 
3. Załóż i dokręć ponownie pokrywę baterii. Zwróć uwagę na właściwe przyleganie uszczelki do korpusu co 

gwarantuje iż do środka urządzenia nie dostanie się woda deszczowa. 
4. Po upływie kilkudziesięciu sekund urządzenie jest gotowe do pracy. 
 
Instalacja w terenie: 
1. Wybierz miejsce w terenie które chcesz zabezpieczyć przed dostępem zwierząt, w miejscu gdzie nigdy nie 

gromadzi się woda deszczowa oraz które nie jest sztucznie nawadniane. Zwróć uwagę, iż nie można instalować 
odstraszacza w zamarzniętą glebę. Bezpośrednie działanie silnych promieni słonecznych może powodować 
aktywację czujnika ruchu, dlatego zaleca się instalację w miejscach nienasłonecznionych np. pod drzewami, 
okapami itp. Czoło urządzenia należy zwrócić w kierunku gdzie najczęściej przebywają bądź migrują zwierzęta. 
Urządzenie obejmuje działaniem czujnika ruchu sektor około 90 stopni. 

2. Przy pierwszej instalacji wykonaj najpierw pionowy otwór w podłożu, używając do tego celu kija lub 
metalowego pręta. Nigdy nie wbijaj szpilki odstraszacza w twardą ziemię bez uprzedniego 
wykonania otworu!  

3. Umieść ostrożnie urządzenie w podłożu, zwracając uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia korpusu i szpilki 
4. Podczas montażu nie używaj młotka ani innych narzędzi do wbijania odstraszacza w ziemię! Nigdy nie 

przykrywaj głowicy ziemią ani innymi materiałami aby nie przeszkodzić w rozchodzeniu się dźwięków! 
5.  Nie zaleca się instalacji odstraszacza na wysokości większej niż 30cm gdyż powoduje to gorsze rozchodzenie 

się dźwięków i niższą skuteczność. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Użytkowanie: 
 Przekręć lewe pokrętło (‘Sens’.) zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby załączyć urządzenie i ustaw czułość 

w zależności od wielkości zwierząt: 
1 -3 mała czułość: większe zwierzęta np. sarny, jelenie 
4 -6  średnia czułość: zwierzęta średniej wielkości np. koty i psy 
> 7 wysoka czułość: małe zwierzęta np. myszy, szczury i bardzo duże owady 

Po ustawieniu czułości odstraszacz po upływie około 10 sekund załączy się na okres kilku sekund emitując 
wysokie dźwięki a dioda LED uaktywni się. Uwaga: ustawienie zbyt wysokiej czułości może skutkować szybkim 
zużyciem baterii na skutek częstego załączania się odstraszacza. Po wyłączeniu emisji ultradźwięków 
urządzenie wchodzi samoczynnie w okres spoczynku na okres około 10 sekund. W tym okresie nie 
przeprowadza ponownej detekcji ruchu aby zmniejszyć zużycie baterii. 

 Przekręć prawe pokrętło (Freq.) aby ustawić właściwą częstotliwość dźwięków w zależności od gatunku 
zwierząt: 

1 -3 niższa częstotliwość: większe zwierzęta np. sarny, jelenie 
4 -6  średnia częstotliwość: zwierzęta średniej wielkości np. koty i psy 
> 7 wysoka częstotliwość: małe zwierzęta np. myszy, szczury i bardzo duże owady 

Wyłączenie urządzenia następuje po ustawieniu lewego pokrętła w skrajnym lewym położeniu. 
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UWAGA! OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
 Nigdy nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie, gdyż 

ultradźwięki mogą być słyszalne np. przez małe dzieci lub inne osoby słyszące wysokie dźwięki. 
 Nigdy nie zbliżać urządzenia bezpośredni do ucha aby sprawdzić jego działanie gdyż może to spowodować 

uszkodzenie słuchu! 
 Ze względu na fakt iż urządzenie nie łapie ani nie zabija zwierząt, zawsze należy zabezpieczyć drogę ucieczki 

dla zwierząt. Nigdy nie stosować urządzenia wobec zwierząt zamkniętych w klatkach, kojcach, na małych 
wybiegach, utrzymywanych na smyczy itp. 

 Po instalacji urządzenia nie należy wykładać żadnego rodzaju przynęty w miejscu żerowania zwierząt, gdyż 
spowoduje to spadek skuteczności odstraszacza. 

 Działający odstraszacz w początkowym okresie działania może powodować wzmożoną aktywność zwierząt, 
zanim nie dojdzie do ich migracji. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o złym działaniu urządzenia! 
Urządzenie osiąga swoją pełną efektywność w okresie do 3-4 tygodni po instalacji i dopiero po tym okresie 
można ocenić jego skuteczność.  

 W przypadku jeśli najbliższa okolica jest niesprzyjająca dla trwałego osiedlenia szkodników i preferują one 
dotychczasowe siedlisko ogrodowe, możliwy jest samoistny powrót zwierząt mimo sprawnie działającego 
odstraszacza. W takim przypadku zalecamy użycie łączne odstraszacza łącznie z innymi środkami 
odstraszającymi np. repelentami chemicznymi bądź pułapkami. 

 Pamiętaj o obecności urządzenia w ogrodzie, aby nie doszło do jego uszkodzenia lub wypadku, np. podczas 
prac pielęgnacyjnych, koszenia trawy, zabawy, sportu!  

 Urządzenie nie może być instalowane i użytkowane przez dzieci. 
 Zaleca się instalację kilku urządzeń w odległości co około 8 metrów dla zwiększenia skuteczności działania. 

Zblokowanie odstraszaczy polepsza ich pojedyncze działanie dzięki zjawisku synergii. 
 Zasięg i skuteczność odstraszacza w dużej mierze zależy od: właściwego doboru miejsca instalacji, przeszkód, 

indywidualnych przyzwyczajeń zwierząt, rodzaju siedliska, gatunku i wieku zwierzęcia. Osobniki starsze mogą 
nie reagować na ultradźwięki. 

 Urządzenie nie może stanowić zamiennika w odniesieniu do płotów, siatek, ogrodzeń itp stanowiących fizyczną  
baterię migracyjną.  

 
Konserwacja urządzenia i usuwanie usterek 
 W przypadku wystąpienia ulewnych deszczy bądź wystąpienia silnej kondensacji pary wodnej np. w przypadku 

upalnych dni i chłodnych nocy, może dojść do zawilgocenia wewnętrznych części urządzenia. W takim 
przypadku należy natychmiast przenieść urządzenie do pomieszczenia, wyjąć baterie i wysuszyć.  

 Po zakończeniu użytkowania, przed nastaniem mrozów lub innych ekstremalnych warunków 
pogodowych (ulewne deszcze, grad, powódź) wymontuj urządzenie, wyjmij baterie i przechowuj 
odstraszacz w pomieszczeniu, w dodatniej temperaturze otoczenia. Podczas silnych deszczy lub 
burz zaleca się nakrycie odstraszacza np. odwróconym wiadrem aby nie doszło do zalania głowicy 
przez stagnującą wodę. 

Jeśli odstraszacz nie uaktywnia się (dioda nie zapala się) sprawdzić pierwszej kolejności: 
- czy pokrętło-wyłącznik został włączony a pokrętło czułości poprawnie ustawione? 
- czy baterii są prawidłowo zainstalowane? 
- czy baterie nie uległy wyładowaniu i nie wymagają wymiany na nowe? 
- czy minął okres co najmniej 10 sekund od poprzedniej aktywacji odstraszacza? 
W przypadku reklamacji w procedurze Rękojmi kompletne urządzenie powinno być dostarczone do sprzedawcy. 
 
Dane techniczne urządzenia 
Częstotliwość pracy:  dźwięki z zakresu 15-50kHz. 
Pole działania:   sektor około 90stopni, zasięg sensora do 6-7 metrów, zasięg ultra dźwięków do około 18m. 

Zasilanie:   4 baterie alkaliczne typu AA 1.5V. 
Wymiary:   10.3cm x 28cm. 
 
Urządzenie posiada certyfikat bezpieczeństwa   

 
 
Postępowanie ze zużytym sprzętem i bateriami 

UWAGA! Urządzenia opatrzone tym znakiem podlegają europejskiej Dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 2002/96/WE, która oznacza konieczność selektywnej zbiórki odpadów. Po 
zakończonej eksploatacji urządzenia nie wolno wyrzucać ani składować z innymi odpadami, lecz powinno być ono 
zwrócone przez konsumenta do Sieci Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych, 
sprzedawcy bądź importera.  Właściwa segregacja i selektywna zbiórka zużytego sprzętu zmniejsza negatywne 
oddziaływanie substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka! 


