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Хвильовий відлякувач шкідників  ефективний у контролі  мишей,  щурів,  тарганів,  бліх,  цвіркунів,
мурашок і багатьох інших видів шкідників. Лабораторні дослідження показали, що ультразвукові хвилі
впливають на  слухову і  нервову системи  більшості  видів  шкідників,  змушуючи  їх  відчувати  біль  і
дискомфорт. Під впливом звукового тиску до 260 дБ, шкідники залишають джерела своєї їжі, пиття і
укриття і йдуть. Високочастотні звукові хвилі знаходяться поза області чутності людиною і більшості
домашніх тварин таких як собаки, коти, риби, птахи та фермерські тварини.

Хвильовий відлякувач шкідників  не впливає на роботу телефонів,  радіо,  охоронних сигналізацій,
детекторів пожежі і диму, кардіостимуляторів, слухових апаратів та іншого електронного обладнання.
Хвильовий відлякувач шкідників не шкодить рослинам і т.п.

ОПИС
Хвильовий відлякувач шкідників – це пристрій, який може випромінювати з автоматичною зміною і
перемиканням  і  з  високою  інтенсивністю  в  діапазоні  частот  від  30 000  до  65 000 Гц.  Унікальна
конструкція  схеми сильно вдаряє по слуховий та нервової систем шкідників з різною інтенсивністю
ультразвукових  хвиль.  Ця  функція  ефективно  захищає  від  вироблення  імунітету  до  фіксованої
інтенсивності.  Хвильовий  відлякувач  шкідників  -  це  поліпшений  пристрій  звичайного  відлякувача
шкідників.  Він більш зручний для користувача т.я. не вимагає додаткової  уваги і налаштування для
періодичної зміни інтенсивності після включення.

Хвильовий відлякувач шкідників  ефективно захищає площу 4000-5000 квадратних футів (або 370-
468 м2) відкритого простору. Запам’ятайте, що після включення хвильового відлякувача шкідників в
мережу маленький червоний індикатор буде вказувати на те, що пристрій працює нормально.

Хвильовий  відлякувач  шкідників має  на  задній  панелі  унікальну  кнопку  тестування,  якщо  яку
відтиснути  пристрій  зсуває  вихідний  сигнал  вниз  до  діапазону,  чутному  людині,  для  перевірки
працездатності  самого  ультразвукового  пристрою.  При  цьому  чується  пронизливий,  різкий,
нерегульований сиреноподібний звук, що імітує звук який шкідники чують постійно.

ВИКОРИСТАННЯ
Просто  включіть  хвильовий  відлякувач  шкідників  в  мережу  в  будь-який  час  в  будь-якому місці  в
приміщенні.  Майте  на  увазі,  що  ефект  від  професійного  відлякувача  шкідників  проявиться  через
декілька днів. Це буде відсутність активності гризунів.  Можливо ви помітите збільшення активності
комах в той час, коли ультразвукові хвилі виганятимуть цих шкідників з їх сховищ. Це ненадовго і вони
незабаром також підуть. У той час як шкідники були прогнані, вони безсумнівно залишили свої яйця і
личинки, які не схильні до впливу ультразвукових хвиль. Інкубація триватиме і вони вилупляться як
звичайно.  Однак,  ультразвук  виходить  від  професійного  відлякувача  шкідників  почне  атакувати  їх
слухову і нервову систему, змушуючи це нове покоління також піти геть. Через 4 - 6 тижнів зараження
паразитами припиниться і ви будете вільні від шкідників. Залиште професійний відлякувач шкідників
включеним на цілий рік і шкідники будуть під контролем день і ніч. Це коштуватиме 15-20 копійок на
день. Більше не потрібно купувати небезпечні хімікати, не потрібно чистити брудні пастки.

ПРИМІТКИ
Не  розміщуйте  хвильовий  відлякувач  шкідників на  поверхні  укриті  килимом,  за  меблями,
драпіруванням і іншими м’якими об’єктами т.я. вони поглинають звукові хвилі.
Не розміщуйте  хвильовий відлякувач шкідників поблизу вашого вуха перед виконанням перевірки
шляхом відтискання кнопки на задній панелі приладу.
Не використовуйте  хвильовий відлякувач шкідників зовні приміщень і уникайте контакту вироба з
водою.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри: 120х90х70 мм
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Вага: 160 г
Електроживлення: 105-120 В, 60 Гц

220-240 В, 50 Гц
Енергоспоживання: 1,5 Вт
Діапазон частот: 30 000- 65 000 Гц (постійно змінна)
Вихідний звуковий тиск: 130 дБ
Кут випромінювання: 260

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


