Elektryczna pułapka na szczury SX-5045
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100% skuteczności oznacza, że pozbędziesz się gryzoni szybko i bez zanieczyszczeń przez porażenie prądem o
wysokim napięciu.
Zwalczanie gryzoni bez trucizn i innych toksycznych substancji
Unikalna tunelowa konstrukcja oraz możliwość bezprzewodowego użycia pozwala na umieszczenie pułapki niemal w
każdym miejscu gdzie przebywają gryzonie.
Pozwala pozbyć się powyżej 20 gryzoni na 1 komplecie baterii (4 sztuki AA)
Urządzenie spełnia wszystkie Europejskie Standardy, FCC, CE i ROHS

Zastosowanie
Elektryczna pułapka na gryzonie znajdzie zastosowanie w jadalniach, kuchniach, sypialniach, biurach, hotelach, magazynach,
piwnicach, garażach i innych miejscach gdzie pojawiają się myszy.

Sposób użycia
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Podłącz urządzenie do prądu za pomocą dołączonego zasilacza. Jeśli urządzenie ma być zasilane bezprzewodowo
bateriami otwórz komorę na baterię i umieść komplet baterii (4 sztuki AA) w komorze i zamknij klapkę.
Otwórz główną komorę pułapki.
Umieść w wyznaczonym miejscu wabik na końcu komory pułapki.
Zamknij pułapkę
Włącz przycisk znajdujący się na obudowie urządzenia by uruchomić pułapkę.

Ostrzeżenia
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Nieodpowiednie użycie urządzenia może powodować porażenie prądem lub okaleczenie
Nigdy nie używaj produktu w pobliżu małych dzieci, małych zwierząt domowych, urządzeń podtrzymujących życie i
materiałów łatwopalnych.
Nie stawiać urządzenia na wilgotnych powierzchniach lub powierzchniach grożących zalaniem.
Przed otwarciem pułapki urządzenie musi być wyłączone przy pomocy przycisku znajdującego się na obudowie
urządzenia i odłączone od źródła zasilania.
Wszelkie gwarancje zostaną unieważnione, jeśli produkt został uszkodzony, dostosowany, zmodyfikowany lub
przerobiony przez osoby niepowołane. Producent i importer nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
spowodowane przez baterię zastosowaną w tym produkcie.

Specyfikacja techniczna
1.

Zasilanie: 6V baterie: 4x AA lub zasilacz DC 5V
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Prąd pracy statycznej: 
<50uA
; Prąd roboczy wysokiego napięcia: <380mA
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Wysokie napięcie: 7000-9000V
Czas wytwarzania wysokiego napięcia: 4 minuty
Nowy komplet baterii wystarcza na wytworzenie 20-30 wstrząsów elektrycznych.
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