Elektroniczny odstraszacz węży RR-2
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OPIS
Odstraszacz węży RR-2 to humanitarny i przyjazny dla
środowiska sposób by pozbyć się węży z ogrodu. Gady są
bardzo wrażliwe na wibracje podłoża. Odczuwają je jako
wstrząsy sejsmiczne podobne do trzęsienia ziemi. RR-2
wykorzystuje tę właściwość. Wytwarza silne wibracje co 30
sekund. Nagłe sygnały wibracyjne są przerażające dla gadów i
w końcu węże uciekają z miejsca zabezpieczonego.
Urządzenie jest całkowicie nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt
domowych.
Odstraszacz węży RR-2 działa również przeciwko nornicom i
kretom.
Efektywna powierzchnia działania urządzenia wynosi około
800 m2. lub na okręgu o średnicy 35 m.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1.Odkręcić nasadkę urządzenia w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
2. Wyjmij rdzeń urządzenia.
3. Umieść 3 baterie /1,5V-R20 / D / jak wspomniano na
etykiecie.
W ciągu najbliższych 30 sek. urządzenie powinno zacząć
wibrować co świadczy o jego poprawnym działaniu.
4. Włóż rdzeń urządzenia z powrotem do obudowy.
5. Dokręć korek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
6. Stwórz cylindryczny otwór w gruncie i włóż go do środka.
Górna część urządzenia powinna znajdować się około 2 cm
nad podłożem.
7. Aby uzyskać optymalną wydajność, dociśnij ziemię wokół
urządzenia. Zapewnia to lepszy kontakt z urządzeniem i
pozwala na lepsze rozchodzenie się wibracji w gruncie.
OSTRZEŻENIE
1. Nie należy wbijać urządzenia do ziemi przy pomocy
narzędzi.
2. Zestaw baterii dołączony do zestawu wystarczy na 4-6
miesięcy użytkowania.
Sprawdzaj regularnie , czy urządzenie działa. Jeśli nie ma
zauważalnych wibracji po prostu umieść w urządzeniu nowe
baterie.
3. Aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, należy je
umieścić w pożądanym obszarze. W przypadku obszarów
uprawnych należy to zrobić co najmniej 2 tygodnie przed
sadzeniem roślin.
4. Efekt urządzenia stanie się zauważalny po 2-3 tygodniach w
zależności od rodzaju gleby i od wielkości grup gryzoni.
5. Odstraszacze należy usunąć z gleby wraz z pierwszymi
przymrozkami. Niska temperatura gruntu w zimie powoduje
szybkie zużywanie baterii.
Wyprodukowano przez:
INVEST ELECTRONICS Ltd
145, Brezovsko shose Str, Plovdiv 4003, Bulgaria
Tel. +359-32-960143, Fax: +359-32-960144

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Zasilanie:4,5V/DC ( baterie 3 D)
Częstotliwość: 300-400 Hz
Powierzchnia ochrony: 800 m2
GWARANCJA PRODUCENTA
Producent gwarantuje brak wad produkcyjnych przez rok po
dacie otrzymania produktu. Jeżeli produkt w przeciągu roku
przestanie działać z powodu wady produkcyjnej, producent
gwarantuje naprawę lub darmowa wymianę produktu.
CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikłych
w skutek nieodpowiedniego użytkowania produktu,
niewłaściwej konserwacji, własnej naprawy oraz modyfikacji
urządzenia bez pisemnego zezwolenia producenta. Niniejsza
gwarancja nie obejmuje kosztów wysyłki do producenta i
dystrybutora.
Dystrybutor:
Linarem Wojciech Cisowski
ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków
www.odstraszanie.pl

