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NAVODILA ZA UPORABO 
 
DELOVANJE 
Visoko frekvenčna naprava LS- 927 učinkovito odganja  večino škodljivcev in plazečih in letečih insektov. 
Dvojno delovanje in širok razpon  frekvence od 30 do 65 kHZ,  poteka avtomatsko.     Visoko frekvenčno 
valovanje ohromi živčni sistem škodljivcev in jim onemogoča komuniciranje, pitje, prehranjevanje in 
razmnoževanje, zato se umaknejo iz območja delovanja naprave. Naprava je varna in neslišna za človeka in 
domače živali. Površina pokrivanja naprave, je do 500 m², kar zavisi od pogojev v prostoru delovanja. Trši 
materiali (opeka, zidovi, les), učinkovitost odboja povečujejo, mehkejši (tervol, oblazinjeno pohištvo) pa  
zmanjšujejo zaradi absorbiranja. Valovanje ne prehaja skozi les in zid, zato je namestitev naprave izredno 
pomembna. 
 
NAMESTITEV 
Glodalci in škodljivci se prehranjujejo dva do trikrat dnevno, večino časa pa preživijo v mirnih in odmaknjenih 
bivališčih, najpogosteje na podstrešjih, kjer se prehranjujejo. 
Namen naprave je preprečevanje bivanja glodalcev v prostoru. Nesmiselno je nameščanje naprav v 
stanovanjskih prostorih, kjer glodalce opazimo, ko prihajajo po hrano. Namestitev mora biti čim bližje 
bivališča, torej na podstrešju, redkeje v kleteh in prostorih s hrano. V stanovanjskih prostorih jo namestimo le 
pri odganjanju ščurkov, hroščev, mravelj in pajkov. 
Zaradi dvojnega delovanja pokriva kot 260°.  Za učinkovito delovanje in odboj valovanja, se priporoča njeno 
namestitev v kot prostora. Po vključitvi naprave, kontroliramo delovanje z rdečim testnim gumbom, na hrbtni 
strani naprave. Oster pisk in rdeča lučka na prednjem delu naprave pomeni pravilno delovanje. Po testiranju 
zvok ugasnemo s ponovnim pritiskom na gumb. 
  
KAJ ODGANJA 
Glodalce (miši, podgane, polhe, kune, veverice), hrošče, ščurke netopirje in večino letečih in plazečih 
insektov (bolhe, klope, mravlje, pajke). 
 
UPORABA 
Stanovanjski objekti, kleti, gostinski objekti, počitniške hiše in prikolice, plovila, planinske koče, skladišča, 
gospodarska poslopja, hlevi, prehrambena industrija. 
 

TEHNIČNI PODATKI 

Napajanje: 220V/9V - adapter 
Območje delovanja: do 500 m² 
Frekvenčno območje: 30 – 65 KHz 
Izhodna moč: 1, 5 W 
Jakost zvoka: 2 x 130 dB 
Kot pokrivanja: 260° 
Dimenzije 12 x 9 x 7 cm 
 
 
                                                                                     


