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Ultrasonik AG-450 fare, kuş (karga, kırlangıç, serçe) ve haşere kovucu cihaz yüksek kalite malzemelerden uzun
ömürlü ve ekonomik bir koruma saĝlayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Cihaz kullanım süresince herhangi
özel bir bakım gerektirmemektedir.
Etki Mekanizması:
Ultrasonik özellikli düşük frekanslı ve sürekli olarak değişen ses dalgaları yayarak fare gibi kemırgenlerle haşereleri
cihazın bulunduğu mekanlardan uzaklaştırır.
Ultrasonik ses fare ve haşereleri bulundukları ortamda rahatsız ederek terketmeye zorlamakta ve ortamda
yuvalanmalarını imkansızlaştırmaktadır. Sonuç olarak fare yada haşere gibi zararlılar daha konforlu üreyip
barınabilecekleri bir yer aramak zorunda kalmaktadır.
Ultrasonik cihazların evcil hayvanlara ve insan sağlığına bir zararı yoktur.
Kapsama Alanı: Kapalı yerlerde 720 m2, açık yada yarı-açık yerlerde 20 metre mesafeye kadar.
Kullanma yerleri: Hastane, ev, apartman, restorant, okul, depo, çiftlik…vs...vs…yerlerde kullanım amacıyla
tasarlanmıştır.
Montaj Bilgisi:
 Cihaz 24 saat boyunca çalışır durumda tutulmalıdır
 Ultrasonik ses duvar engelini geçemez çarparak geri döner.
 Ultrasonik cihazlar sadece monte edildiği yerde etkilidir.
 İstila yoĝunluĝuna baĝlı olarak gözle görülür etki montajdan sonra 7-15 gün kadar bir zaman alabilir.
 Cihaz herhangi bir şekilde örtülmemeli yada boyanmamalıdır.
 Cihazı monte edeceĝiniz mekanı gözden geçirip uygun bir montaj yeri belirleyiniz.
 Monte edilecek cihazların yerden yüksekliĝi yaklaşık olarak 10 cm kadar olmalıdır.
 Fare ve haşere kovucu ultrasonik ses cihazları mümknüse giriş ve çıkış kapısına yakın bir yere monte
edilmelidir.
 Giriş kapılarına yakın bir yere monte edildiĝinde cihazlar karşı duvara bakacak şekilde olmalıdır. Bu
durumda cihazın yaydıĝı ultrasonik ses dalgalarının etkisi artacak ve ortam haşereler için barınılamayacak
hale gelecektir.
Kullanma Bilgisi
•
Cihaz kullanmaya hazır gönderilmektedir. Elektrik prizine takmaniz yeterli. Su bulunan rutubetli
yerlerde kullanmayınız. Herhangi bir elektrikli aleti kullanırken aldıĝınız genel güvenlik tedbirlerini
uygulayınız.
•
Ayarlama için ortadaki frekans kontrol dügmesini kullanınız.
BIRD: Kuş, RODENT: Kemirgen, INSECT: Haşere
1-4 ayarında: Kuş (karga, kırlangıç, serçe)
3-7 ayarında: Fare, sıçan ve kemirgenler
7-10 ayarında: Haşere ve böcekler
•
Soldaki düĝme ile ses basıncını 1-2 hafatada bir rastgele deĝistirmenizi tavsiye ederiz.
•
Cihaza DC-9V adaptör girişi ön tarafdadır.
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Ultrasonik AG-450 Teknik Özellikleri
Darbeye dayanıklı Metal Kasa
Ebatlar: 9cm x 15,5 cm x 20cm
Ağırlık: 1100 gr
Güç: DC 9V, 220V
Frekans aralıĝı: 12,000 to 65,000 Hz
Elektrik: 220 V
Ses Basıncı: 115dB
Kapsama alanı: 720 m2
Ultrasonik sesin yayılım şeması
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