EB 1500

REPEL® EB 1500

ELECTRONİC BİRD & ANİMAL REPELLER
Repel EB 1500, kuş, kedi, köpek gibi birden fazla canlı ve haşerenin yanında domuz ve
ayı gibi çok farklı ve güçlü canlıları bile alanınızdan uzaklaş�racak güce sahip�r.
Cihaz 1500 m2 Etki alanı içerisinde bulunan kuş ve türlerini rahatsız edecek Sonik
(Duyabildiğiniz ses), Ultrasonik (Duyamadığınız ses) ses dalgaları yayar bu sesler sürekli
değişerek farklı frekansları tarar bu durum kuşlar üzerinde son derece etkilidir ve
bağışıklık yapmaz . Cihaz kullanılmaya başladığı andan i�baren ortama hedef canlı girişini
durdurur, mevcut ortamdaki kuş ve türlerini 2- 4 ha�a içerisinde terk eder.
REPEL EB 1500’i güç kaynağına bağlamanız çalışması için yeterlidir. Üründen verim
alınabilmesi için bağlanan prizin standart yükseklikte olması gerekir. Bu yükseklik
ortalama, yerden 100-150 cm yukarısında bulunmaktadır.Cihazın önünde frekansı kırıcı
bir eşyanın bulunmaması da önemlidir.
Fabrika alanları, çöp toplama tesisleri, depolar, ormanlık alanlar, golf sahaları, bahçeler,
tarlalar ve çok daha fazlasında etkili olan genel hayvan kovucu cihaz, yabani kuş, domuz,
ayı gibi zorlu hayvanlara karşı bile alanınızı koruyacak güce sahip�r.

Önemli Güvenlik Uyarıları

- Elektrikli aletler kullanırken daima temel güvenlik önlemleri takip edilmelidir.
- Tüm talimatları okuyunuz.
veya bilgi verilmediği sürece, bu cihaz (çocuklar dahil) yeterli ﬁziksel, algısal veya ruhsal
yeteneği olmayan kişilerin veya deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin kullanımı için

- Cihaz kullanımı için özel şartlar ve belgeler gereken, tehlikeli olabilecek yerlerde
kullanmayınız.
- Yanıcı, patlayıcı gaz veya kimyasal madde bulunan alanlarda cihazı kullanmayınız.
- Cihazı veya adaptörünü kullanım alanında uygun sigorta değerlerinde, sigortaya yakın prize
takınız.
- Aksesuarların ve yedek parçaların uygun olmayan şekilde kullanımı yangın, elektrik
çarpması veya kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
- Kabloların, cihaz ve ekipmanlarının sıcak ve ya yanıcı yüzeylere temas etmesine izin
vermeyiniz.
- Ürünü yapılış amacından başka şekillerde kullanmayınız.
Not: Ürünün hava ile temasını kesmeyiniz. Aksi halde yangın tehlikesi oluşturabilir.

Kullanmadan önce

Tüm talimatları okuyunuz ve gelecekte başvurmak için saklayınız.

Taşıma Ve Nakliye Esnasında
Ürünü düşürmeyiniz
Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
Sıkışmamasını ezilmemesini sağlayınız
Orijinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz

Çevre ve İnsan Sağlığı

Çevre korumasına sizde katkıda bulunabilirsiniz!

elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün.
Kullanım esnasında insan ve çevre sağlına tehlikeli veya zararlı
olabilecek bir durum söz konusu olmaması için kullanımda

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler
uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
Güç adaptörünün, cihazın ve aparatlarının arızalandığı durumda tehlikelerin önlenmesi için
kesiniz. Arıza durumda kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan

Uyarı;

- Güç Uzatma kablosu ve Cihaz aksesuarlarının kabloları çocukların çekebilecekleri yada
takılıp düşecekleri şekilde kıvrımlar oluşturmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
kullanmayınız.

durumunda şu talimatları izleyin:
1. Talimatları doğru bir bicimde izlendiğini denetleyin.
2. Ana kaynağında işlevselliği denetleyin
Kendi kendinize tamir etmeye kalkışmayın.
Dikkatlice tercihen orijinal kutusunda paketleyin. Ürünün temiz olduğundan emin olun.

(örn.kasa ﬁşi)
DİKKAT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı
dokümanlarda beyan edilen değerler ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

REPEL ® EB 1500
Sonik Ultrasonik Kuş Hayvan Kovucu

REPEL ® EB 1500

Cinsi: Sonik Ultrasoni k Kuş & Hayvan Kovucu
Markası:
Modeli: EB 1500
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
Kullanım ömrü: 10 Yıl
Etki Alanı: 1500 m²
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