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ODSTRASZACZ GRYZONI
„KEMO M069”
Ver. 02

INSTRUKCJA:
Opis:
M069N to urządzenie do odstraszania kretów. Ten wodoodporny moduł w krótkich odstępach czasu
emituje drgania sejsmiczne do ziemi które są agresywne dla zwierząt takich jak krety dlatego unikają
one przestrzeni na których takie drgania występują. Skuteczność działania uzyskiwana przy
zastosowaniu modułu M069 wynosi zależnie od gleby maksymalnie do 1000m2

GWARANCJA.
Dystrybutor udziela 12 miesięcy gwarancji od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy
urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy
dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją,
paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu
urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku
nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek
i napraw.

Data i miejsce zakupu (pieczęć sprzedawcy): ………………………………………….

Zastosowanie:
Skuteczność modułu jest największa gdy instaluje się go w pobliżu lub bezpośrednio do przejścia
podziemnego z gryzonia, Do przewodu zasilającego należy doprowadzić napięcie 9 V/ DC. Najlepsze do
pracy urządzenia są zasilacze stabilizowane. Używanie do zasilania baterii nie jest wskazane ze względu
na ich szybkie zużywanie się. Kabel zasilający powinien być schowany lub zakopany , tak aby nikt nie
mógł się o niego potknąć . Dobre efekty na szczególnie uparte zwierzątka uzyskuje się stosując
programator czasowy, który załącza zasilanie urządzenia w sposób okresowy co powoduje że zwierze
bardziej zwraca na nie uwagę Częstotliwość drgań jest wybrana w taki sposób aby były one skuteczne
do rozprzestrzenia nawet głęboko po ziemią. Odstraszacz oddziaływuje szczególnie intensywnie na
gryzonie takie jak krety, myszy szczury i.t.p Zbyt wysokie napięcie pracy ( > 9 V/ DC ) powoduje
uszkodzenie natychmiastowe lub szybkie zużycie. Użycie napięcia zmiennego uszkadza moduł !
należy pamiętać ,że moduł jak każde tego tupu urządzenie stanowi jedynie uciążliwość dla zwierząt.
W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że zwierzęta pomimo odczuwać strachu , spowodowanym
drgań sejsmicznych nie opuszczają miejsca. Nie należy zostawiać w pobliżu miejsca instalacji żywności
, dla zwierząt , których chcemy się pozbyć z przestrzeni na której nam zależy.
Złącze do połączenia zasilacza lub akumulatora nie jest wodoodporne. Po podłączeniu należy je
zabezpieczyć taśmą w taki sposób aby woda nie może przenikała.
Parametry techniczne:
Napięcie zasilania : 9 V / DC
Pobór mocy: max. 100 mA
Zakres działania : max. 1000 m2
Wymiary : 72 x 50 x 35 mm
Zasilacz sieciowy (brak w zestawie !)

KEMO ELECTRONIC

Producent:

Kraj pochodzenia: DE

Dane techniczne:
Napięcie zasilania

9V +/- 10%

Temperatura pracy

0 ÷ +30 oC

Ochrona środowiska
Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci.
Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizacje.
Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży
lub u przedstawicieli władz lokalnych.
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Opis wyprowadzeń:

Schemat podłączenia:
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