ULTRAZVOČNI POMIRJEVALNIK PSOV LS – 977
Je prenosna napravica, namenjena sprehajalcem, tekačem, lastnikom psov, poštarjem, agentom, itd. Zelo
primerna tudi za dresuro.
Humana, varna in neškodljiva, v času delovanja neslišna ljudem in moteča psom in mačkam.
DELOVANJE
Moteči izhajajoči zvok pomirja pse pred morebitno napadalnostjo na razdalji do 5 m Napravo usmerimo proti živali in jo vključimo s pritiskom na
stikalo, ki ga držimo vse do umiritve. V času delovanja gori rdeča kontrolna lučka. V primeru, da lučka ne gori ali sveti medlo, je potrebno zamenjati
baterijski vložek. Za zamenjavo je priložen križni izvijač za odvitje vijaka zaščitnega pokrova baterijskega ležišča.

Naprava ni primerna za draženje mirnih in socializiranih domačih, ampak pomirjanje razdraženih psov in
dresuro.
VIJAK

TEHNIČNI PODATKI

ZAŠČITNI POKROV

Teža: 53 g
Dimenzija: 9 x 6 x 3 cm
Napajanje: Kvalitetna alkalna
( ne polnilna!) baterija 9 V
Frekvenca: 20 – 25 kHz
Jakost zvoka: 135 dB
Obseg delovanja: do 5 m od naprave

LEŽIŠČE
BATERIJE
STIKALO
KONTROLNA
LUČKA
FREKVENČNI
ODDAJNIK
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