
ВІДЛЯКУВАЧ КРОТІВ «LS-997M»

Відлякувач кротів в металевому надійному копусі  зі 100% захистом від погодних умов використовує принцип

відцентрової  сили  і  за  допомогою  мотора  створює  звуки  і  вібрації.  Це  найбільш  гуманний  і  дружній  до

навколишнього  середовища спосіб  тримати  гризунів,  що  псують  газони,  за  межами  садів,  теплиць,  городів,

квітників і інших ділянок землі.

Більшість підземних гризунів мають поганий зір, але натомість природа наділила їх дуже розвиненим слухом і

здатністю відчувати вібрацію землі.  Вуличні мурашки і змії також чутливі до вібрації землі і  сприймають її як

сигнал небезпеки. Вони йдуть подалі щоб уберегти себе від небезпеки. ВІДЛЯКУВАЧ КРОТІВ використовує цю

чутливість і генерує звукові коливання, що поширюються по території площею близько 1500 кв. метрів.

ВІДЛЯКУВАЧ  КРОТІВ  LS-997M  випромінює  протягом  1,5  –  3,5  секунди  звукові  хвилі  і  вібрацію,  які

випромінюються  і  поширюються  від  відлякувача  кротів  через  інтервали  тривалістю  20  секунд.  Це  дратує

шкідників і вони залишають захищені території назавжди.

Прилад не містить хімікатів і дружній до навколишнього середовища, на 100% захищений від води і не вимагає

технічного обслуговування. Він допоможе захистити Ваш ландшафт і рослини від риючих шкідників.

 ВІДЛЯКУВАЧ КРОТІВ повністю безпечний для черв'яків і інших підземних жуків. 

 ВІДЛЯКУВАЧ КРОТІВ впливає по круговій діаграмі, близько 45 метрів у діаметрі. Це мають бути 45 метрів 

відкритого простору, без канав, фундаменту, дерев. 

 Розміщуйте ВІДЛЯКУВАЧ КРОТІВ в місцях найбільшого скупчення гризунів. 

 Заберіть ВІДЛЯКУВАЧ КРОТІВ із землі в разі заморозків або загрози повені. 

 Заміняйте батареї після приблизно через 4-6 місяців роботи або коли перестають бути чутні звуки вібрації.

Впливає на наступних ГРИЗУНІВ: 

Кроти, земляні білки, землерийки, полівки, миші, ховрахи.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ:

1. Щоб відкрити, відкрутіть верхню кришку проти годинникової стрілки 

2. Вийміть батарейний відсік  і вставте 4 алкалайнові батарейки з урахуванням полярності.  Якщо батарейки

встановлені правильно, ви протягом 20 секунд почуєте звук першого вібрації. 

3. Помістіть назад батарейний відсік  і помірно  затягніть верхню  кришку для забезпечення  максимального

захисту від погодних умов. 

4. Вставте ВІДЛЯКУВАЧ КРОТІВ в  землю до рифленої насічки  на  корпусі. Ваш ВІДЛЯКУВАЧ КРОТІВ буде

працювати день і ніч.

5. Ви  можете  встановити  пристрій  в  землю  будь-яким  способом,  який  Вам  переважніше  (навіть  повністю

закопати). Це виключить можливість пошкодження пристрою Вашої газонокосаркою. Якщо Ви вибрали цей

спосіб безперечним, встановіть пристрій так,  щоб верх верхньої кришки був врівень із  землею. Якщо Ви

залишите його виступаючим на 3 – 5 см, буде ризик пошкодити пристрій чи газонокосарку. Переконайтеся,

що Ви запам'ятали місце установки пристрою для того, щоб можна було його знайти для заміни батарей або

видалення на сезон.

Пристрій працює протягом 4 - 6 місяців від одного комплекту батарей. Для заміни батарей просто повторіть кроки

1-3. При цьому непотрібно витягувати пристрій із землі – достатньо тільки витягти внутрішній блок. Зауважте, що

пошкодженим галявинах,  кущам, і  т.п.  необхідно до 6 тижнів,  щоб відновитися.  Якщо дозволяють кліматичні

умови, залиште Ваш ВІДЛЯКУВАЧ КРОТОВ в землі щоб відганяти нові покоління шкідників.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 Розміри:  41.5 см (Довжина) x 6.5 см (Діаметр)

 Вага:  400 грам без батарей
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http://sorbpolimer.com.ua/otpugivateli/otpugivatel_krotov_ls-997m


 Живлення:  1.5V (4 x батарейки типорозміра D)

 Ефективна площа:  до 1500 кв.м. відкритого простору

ВАЖЛИВО:

1. Верхня  кришка  відлякувача  кротів  повинна  бути  знову  затягнута

після установки в землю, щоб виключити можливість пошкодження

пристрою водою.

2. Попередньо зробіть  в  землі  отвір  перед установкою відлякувача

кротів в ґрунт.  Не використовуйте молоток або надмірні  зусилля,

щоб не пошкодити пристрій.

3. Ефективний  радіус  дії  сильно  залежить  від  типу  ґрунту:  сухий,

піщаний або торф'яний ґрунт погано проводить вібрацію і тому іноді

потрібні  два  відлякувача  кротів.  Волога  глина  є  найкращим

провідником вібрації.

4. Не  чекайте  миттєвого  ефекту.  ВІДЛЯКУВАЧ  КРОТІВ  повинен

використовуватися безперервно протягом  не  менше 7  -  14  днів,

щоб земляні гризуни почали йти з ділянки.
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