BRUGERVEJLEDNING TIL GNAVERSIRENEN
GNAVERSIRENEN – er et apparat, der med højfrekvenslyd skræmmer mus – rotter- mår, flagermus og mink
væk – Med Garanti….!





Med apparatet følger en adapter, som tilsluttes lysnettet 230V.
Vigtigt: Brug aldrig andre typer adaptere.
Rødt lys foran på apparatet indikere den er startet
Frekvensomskifter på siden af apparatet: 3 frekvensområder

TEST:

Lyden kan høres. Denne lyd er stærkt generende, og mennesker påvirkes på samme måde
som skadedyrende ved højfrekvensindstillingen.

HIGH:

30-60KHz. – Anvendes mod mus rotter og flagermus

LOW:

15-25KHZ. – Anvendes mod husmår og mink








LYDTRYK:
130dB
Undgå at større ting står lige foran GNAVERSIRENEN og stopper lyden. –Sofa – Gardiner – Puder og
lign.
Lyden trænger igennem træ og gips. Dog med nedsat effekt. Men ikke materiale lavet af sten,
metal og glas.
Dækningsareal 250m2
BEMÆRK: Kæledyr – Marsvin, Hamster, mus og kanin, vil blive generet af lyden. – Brug ikke
apparatet indenfor disse dyrs hørevidde.
Apparatet er ikke skadeligt for mennesker.

For at GNAVERSIRENEN er 100 % effektiv skal hele bygningen være dækket af lyden. – I rum med mange
møbler, gardiner og tykke tæpper nedsættes effekten. – Her kan det anbefales at opsætte flere apparater.
Den optimale placering af apparatet er ca. 1 meter over gulv.
GNAVERSIRENE AUTO 12 VOLT – uden adapter. – Til brug i Bil, traktor, mejetærsker,
entreprenørmaskiner, samt både og campingvogne, hvor der ikke er 230V. – GNAVERSIREN AUTO,
monteres således den ikke sidder i vejen for roterende motordele. – Brun ledning monteres til +(plus) og
blå ledning til – (minus).
Vigtigt: Apparatet skal monteres, således det har konstant strøm, også når tændingen/motoren er slukket.
GNAVERSIRENEN har et meget lille strømforbrug 0,2A, således er der næsten ingen forbrug på batteriet.
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