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Kurmju un grauzēju aizbaidītājs
Lietošanas instrukcija
Lai sasniegtu maksimālu efektivitāti, mēs rekomendējam izvietot kurmju
aizbaidītājus ne tālāk kā 20m attālumā vienu no otra. Kurmju aizbaidītājs darbojas gan
dienā, gan naktī. Naktī tiek izmantota dienas laikā akumulatorā uzkrātā saules enerģija.
Ierīces lietošana
 Pirms iespraužat kurmju aizbaidītāju augsnē, pārliecinieties vai augsne nav
pārlieku mitra vai sasalusi.
 Izvēlieties vietu, uz kuru saules gaisma krīt visilgāk. Neizmantojiet ēnainas
vietas, kur saules gaisma iespīd īsu laiku vai neiespīd nemaz.
 Lietojot kurmju aizbaidītāju pirmo reizi, atcerieties, ka akumulatora uzlādei būs
nepieciešams ilgāks laiks (apmēram 3 - 4 stundas tiešos saules staros).
 No alumīnija spices izvelciet savienotājvadu un iespraudiet tā rozeti atbilstošajā
ligzdā uzgalī ar saules bateriju.
 Uzspraudiet saules baterijas uzgali uz alumīnija spices.
 Iespraudiet alumīnija spici zemē vismaz 20cm dziļumā.
Drošības pasākumi





Nemēģiniet atvērt zaļo saules baterijas uzgali.
Neveiciet izmaiņas ierīces elektriskajā shēmā. Ierīces remontu drīkst veikt tikai
kvalificēts speciālists.
Ja ierīce ir jebkādā veidā bojāta – nelietojiet to.
Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā, neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.

Tehniskie parametri
Modelis - ELEGANT

Modelis - PRAKTIK
 Augstums, diametrs: 45,5cm, 15,5cm.
 Saules baterijas panelis:
o Izmēri: 5.5x4.5cm.
o Nominālais spriegums: 2V.
o Nominālā jauda: 42mA.

 Augstums, diametrs: 26cm, 12,5cm.
 Saules baterijas panelis:
o Izmēri: 4x4 cm.
o Nominālais spriegums: 2V.
o Nominālā jauda: 42mA.

 NiCd akumulators:

 NiCd akumulators:

o Nominālais spriegums: 1.2 V/ 400-1000Hz.
o Nominālā jauda: 600mAh.
 Skaņas viļņu izstarošanas intervāls: 40 sekundes.
 Skaņas viļņu izstarošanas ilgums: 2 sekundes.
 Darbības lauks: līdz 500m2
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Ierīces garantija neattiecas:
 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas
rezultātā.

