
Отпугиватель грызунов LS-925

Використання  ультразвукових  хвиль  для  відлякування  шкідників  -  це  відомий  спосіб  контролю
шкідників.  Достатня  інтенсивність  і  тривалість  ультразвукових  хвиль  впливає  на  слухову і  нервову
систему  основних  комах  та  шкідників.  Вони  будуть  намагатися  запобігти  своєму  знаходженню  в
даному місці. При цьому нові не з’являються коли ваш ультразвуковий відлякувач шкідників працює
постійно.
Ґрунтуючись  на  багаторічному  досвіді  та  лабораторних  дослідженнях,  ультразвуковий  відлякувач
шкідників  розроблений  як  ефективний  засіб  вигнання  мишей,  щурів,  бліх,  павуків  і  деяких  інших
шкідників геть з вашого будинку.

Особливості:
Ультразвуковий відлякувач шкідників безпосередньо виробляє частоту від 25 000 Гц до 26 000 Гц
протягом 0,3 секунд з інтервалами 4 секунди.  Він негативно впливає на шкідників і вони ніколи не
зможуть звикнути до сигналу випромінюваному ультразвуковим відлякувачем шкідників. Наприклад,
до цокання годинника кожну секунду людина з часом може звикнути. Але уявіть спрацьовування кожні
4 секунди - ультразвук  буде турбувати вас після 4 секунд перерви. Для таких шкідників,  що чують
ультразвук  протягом  0,3  секунд  після  кожної  4  секундної  перерви,  слухова  і  нервова  система
піддаються сильній атаці. Шкідники не зможуть звикнути і підуть геть.

Установка батарей:
1. Зніміть нижню кришку шляхом повороту її проти годинникової стрілки.
2. Встановіть 9В алкалайнову батарейку в обжимний з’єднувач і встановіть її в правильне положення.
3. Помістіть нижню кришку на місце шляхом закручування її за годинниковою стрілкою до упору.
4. Світловий індикатор буде блимати кожні 4 секунди вказуючи на те, що пристрій працює нормально.
Коли світло перестане блимати, значить прийшов час заміни батарейки.

Ультразвуковий відлякувач шкідників використовує одну 9В батарейку. Однієї батарейки повинно
вистачати на 4 місяці  безперервної  цілодобової  роботи. Ефективна площа впливу на мишей і  щурів
становить  близько 2000 квадратних футів  відкритого простору,  для бліх та інших подібних дрібних
комах  -  близько  1000  квадратних  футів  відкритого  простору.  Оскільки  ультразвуковий  відлякувач
шкідників живиться від батарейки, він може бути встановлений в будь-якому місці, особливо в таких
місцях як глухі кути, в місцях де немає електромережі в туалетах і кабінках, хлівах, коморах. Крім того,
ультразвуковий  відлякувач  шкідників  може  бути  підвішений  на  свою  дірку  для  підвішування  або
просто покладений на підлогу.

Як встановлювати ультразвуковий відлякувач шкідників
Установка ультразвукового відлякувача шкідників дозволяє міняти ефективний діапазон. Ультразвукові
хвилі  не  можуть  проникати  крізь  стіни,  стелі  і  підлоги,  тому  рекомендується,  щоб  ультразвуковий
відлякувач шкідників встановлювався фронтальною частиною в приміщення, а також був встановлений
по одній штуці в кожному приміщенні. Матеріали, які поглинають звичайний звук, поглинають також і
ультразвук. Тверді поверхні можуть відбивати ультразвукові хвилі що випромінюються ультразвуковим
відлякувачем  шкідників,  які  будуть  поширяться  вздовж  стін  кімнати  доти,  поки  кімната  не  буде
повністю заповнена ультразвуком. Картинка нижче показує як цей пристрій працює.

Якість  з  яким  працює  ультразвуковий  відлякувач  шкідників  залежить  від  рівня  зараженості
шкідниками.  Зазвичай,  ефект  спостерігається  протягом  двох  тижнів  на  площі,  що  покривається
ультразвуковим  відлякувачем  шкідників.  Повний  захист  може  бути  досягнутий  протягом  чотирьох
тижнів.  На  площах  з  високим  рівнем  зараження  шкідниками,  попередня  хімічна  обробка  площі
прискорить отримання результату.

ПРИМІТКИ
1. Не дозволяйте виробу входити в контакт з водою.
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2. Не перероблюйте і не розбирайте внутрішні компоненти пристрою.
3. Не спрямовуйте пристрій на м’які об’єкти т.я. вони поглинають звукові хвилі.
4. Використовуйте тільки 9В алкалайнову батарейку. Завжди виймайте стару або розряжену батарейку.
5. Накриття або фарбування фронтального динаміка може пошкодити пристрій і привести до поломки
або неправильної роботи пристрою.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: 108 х30 мм
Діапазон частот: 35 000- 26 000 Гц
Ефективна площа: 2000 кв.футів (відкритого простору)
Електроживлення: 9В батарея х 1 шт.
Вихідний звуковий тиск: 130 дБ (в середньому)

Продаж тел.: (044) 221-22-61, (095) 444-41-35, (096) 691-05-55
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