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              Dispozitiv 3D împotriva dăunătorilor cu unde stereo – 

                       “STEREO WAVE 3D PESTREPELLER”                                          

 

Un dispozitiv unic și inovator, ce alungă cu ajutorul undelor sonice si ultrasonice, rozătoarele și 
insectele dăunătoare cum sunt: soarecii, sobolanii, furnicile, căpusele, gândacii, păienjenii. 
Dispozitivul  combină un difuzor cu emisie de undă verticală de 180° pentru a crește nivelul de 
acustică sonoră și boxe cu emisie de undă orizontală de 260° pentru o proiecție pe scară largă 
a undelor sonore. Stereo Wave 3D Pestrepeller nu va interfera cu televizoarele, aparatele de 
radio, alarmele electronice, alarmele de foc sau fum, stimulatoarele cardiace, aparatele auditive 
sau alte echipamente electronice. De altfel, nu va dăuna nici plantelor. 
 
UTILIZARE: 

1.Atașați adaptorul de 9VDC, conectați la priză; 
2.Setați dispozitivul modului de operare dorit: 
Modul OFF: dispozitivul este OPRIT                                                                                                 
Modul A: uz universal, pentru repulsia rozătoarelor: șoareci, șobolani, precum și a insectelor 
mici. Se poate așeza în preajma animalelor de companie. Emisie de unde ultrasonice. Ledul 
roșu indică funcționarea corectă.                                                                                            
Modul B: utilizare generală,pentru zonele care au nevoie de control constant al dăunătorilor. 
Emisie de unde ultrasonice. Ledul verde indică funcționarea corectă.                                                                     
Modul C: pentru zonele puternic infestate cu dăunători, valuri sonice + ultrasonice pentru o 
necesitate puternică și intensă de combatere a dăunătorilor. Ledul albastru indică funcționarea 
corectă.                                                                                                                                               
3. După ce setați modul de funcționare corect, lăsați dispozitivul să funcționeze zi și noapte. 
4. Dispozitivul se poate utiliza în: casă, apartament, restaurant, fabrică, supermarket, depozit, 
    garaj,oficiu, școală, podul casei, sere, magazine, alte spații interioare.  
 
ATENTIE! 
Pentru persoanele care sunt sensibile la sunetul creat de dispozitiv, care dețin animale de 
companie, cum ar fi câini și pisici, se recomandă să setați comutatorul la modul A tot timpul. 

- Nu așezați unitatea pe suprafețele covoarelor, în spatele mobilierului, draperiilor, 

obiectelor moi, deoarece acestea vor abdica undele sonore. 

- Nu lăsați unitatea să intre în contact cu apa sau orice lichid. 

- Instalați dispozitivul în poziția adecvată pentru cea mai bună răspândire a undelor sonore. 

- Eficacitatea respingerii dăunătorilor poate fi atinsă în 2-4 săptămâni. 

 
 
SPECIFICATII: 
Dimensiuni: 117 mm  x 75 mm                                                                                                         
Greutate: 100g                                                                                                                              
Alimentare electrică: adaptor AC, 100-240 VAC                                                                      
Baterii: 9VDC, 200 mA                                                                                              
Frecvență: între 13,000 – 45,000 Hz (aproximativ)                                                                   
Raza de acțiune: până la 1700m3                                                                           
Moduri de operare: Modul OFF, A, B, C 

    
 
        
 


