
УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ВІДЛЯКУВАВ ГРИЗУНІВ (МИШЕЙ, ЩУРІВ) LS-968

Цей ультразвуковий відлякував гризунів (надалі УВГ) стилізований та ефективний пристрій для контролю
наявності  гризунів у Ваших приміщеннях.  УВГ постачається на регульованому кронштейні,  який дає змогу
повертати пристрій в широкому діапазоні  та прикріпити УВГ на стіну чи на підлогу,  тощо.  Також пристрій
можна  просто  поставити  на  якусь  поверхню,  закріпити  на  стелю  чи  підлогу  і  тоді  кронштейн  дає  змогу
направляти пристрій вверх чи вниз.

УВГ ефективний для відлякування мишей, щурів, тарганів і більшість інших повзаючих комах та гризунів.
Лабораторні  дослідження  показали,  що  ультразвукові  хвилі  для  гризунів  та  більшості  комах  відчутні,
впливають на їх нервову систему та створюють для них дискомфортні умови. Шкідники не можуть їсти, пити,
вони залишають свої укриття та йдуть подалі від УВГ. При цьому УВГ не спричиняє завад для телевізорів,
магнітофонів,  кухонної техніки,  телефонів,  слухових апаратів,  пожежної  чи охоронної сигналізації  та іншої
електроніки.

УВГ  призначений  виключно  для  впливу  на  середовище  проживання  шкідників.  Випромінювання,  яке
розповсюджується від УВГ, впливає лише на органи слуху шкідників і не впливає на людину. Ультразвукові
хвилі впливають на нервову систему гризунів, при цьому не створюючи електромагнітних полів, які б вплинули
на здоров’я людини.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТРОЮ

УВГ для впливу на шкідників створю ультразвукове випромінювання частотою від 20 000 Гц до 27 000 Гц.
Спеціально розроблена схема випромінювання ефективно впливає на шкідників та не викликає звикання до
приладу. Також є можливість встановити пристрій в зручному місці та повернути його в необхідному напрямку
за допомогою кронштейна нахилу.

УВГ ефективний для застосування на площі 300 – 420 кв.м. за умови відсутності перегородок, меблів,
тощо.  Відповідно,  для  кожної  окремої  кімнати  необхідно  використовувати  окремий  пристрій,  так  як
ультразвукові  хвилі  не  можуть  проникати  через  стіни  чи  огинати  перешкоди.  Після  включення  живлення
пристрою повинен засвітитися вбудований в УВГ червоний світлодіод, який сигналізує про нормальну роботу
пристрою. Можна залишати працювати пристрій неперервно цілорічно, і в день і вночі. Гризуни з приміщення,
де встановлено УВГ, зникають протягом 4 – 6 тижнів.
ЯК ВСТАНОВЛЮВАТИ УВГ

Монтаж на стелю чи стіну:
1. Установити основний блок УВГ на майбутнє місце монтажу неподалік від розетки і на висоті 0,8 – 1,5 м

над підлогою. Намітьте місце та закріпіть монтажний кронштейн за допомогою дюбелів, які додано до
комплекту УВГ. Після приєднайте основний модуль до кронштейну.

2. Налаштуйте  необхідний  кут  нахилу  випромінювача  УВГ,  під’єднайте  вихід  адаптера  9В  до  гнізда
INPUT на задій стороні  пристрою та вставте адаптер в розетку мережі  220В.  Червоний світлодіод
пристрою повинен засвітитися, що засвідчує роботу пристрою.

Для установки на підлозі чи іншій горизонтальній поверхні просто поставте пристрій та виконайте п. 2, що
описаний вище.

УВАГА! Пристрій  повинен  бути  направлений  на  площу,  яку  необхідно  захищати.  Де  є  стіни,  які  добре
відбивають звук  (бетон,  цегла,  інші  тверді  матеріали),  пристрій може бути дещо направлений на них для
створення ефекту відбивання, що покращить ефект впливу на шкідників. Але не направляйте пристрій на
поверхні, які поглинають звук (декоративні штукатурки, дерев’яні стіни, килими, тощо) – звук буде поглинатися
і ефект буде значно знижуватися, аж до повної відсутності. Також не торкайтеся випромінювальної мембрани
пристрою, оберігайте від попадання води, тощо.

НЕ МОЖНА підносити вухо до випромінювальної мембрани пристрою, коли він працює. З цих причин НЕ
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ використовувати УВГ в приміщеннях, де постійно бувають діти дошкільного віку. Пристрій
випромінює високочастотні звуки великої потужності, не чутні людиною, але які в безпосередній близькості
можуть впливати на людський слух. Також не використовуйте УВГ в приміщеннях, де постійно знаходяться
свійські чи домашні тварини, особливо птахи, собаки, коти. Ультразвукові хвилі можуть створювати для них
дискомфорт.

Технічні характеристики:
Розміри: 105Х92Х78 мм
Вага: 170 г
Живлення: 220-240В 50Гц
Споживана потужність: 1,5 Вт
Частота випромінювання: 
неперервно змінна від 20 кГц до 27 кГц
Вихідна потужність звуку: 130 дБ
Площа дії: до 420 кв. м (відкрита площа)

Гарантія на пристрій 6 (шість) місяців 
Штамп  продавця:

Дата продажу «___» ______ 20___р Підпис __________________

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

http://sorbpolimer.com.ua/otpugivateli/otpugivateli_grizunov/otpugivatel_grizunov_ls-968

