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VADALARM ULTRAHANGOS RÁGCSÁLÓRIASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Három lépésben a rágcsálók ellen!

1. Keress egy alkalmas sarkot a védendő területeden, és helyezd ki a rágcsáló riasztót úgy, hogy a hangszóró a
kártevők várható érkezési irányába nézzen. Ha segít a kihelyezésben, használd az akasztófülek egyikét.

2. Csatlakoztasd az adapter egyik végét a rágcsálóriasztóhoz, a másikat pedig dugd be a konnektorba.
3. Ekkor a hangszóró csipogással fogja jelezni a hibátlan működést. Ezt követően az emberi fül már csak halk
duruzsolást hallhat belőle, ám a rágcsálók jobb hallással rendelkeznek, így a Vadalarm rágcsálóriasztó hangja
távol tartja őket a védendő területtől.

Az elhelyezés sikeressége nagyban függ a védendő terület adottságaitól és attól, hogy milyen állatokat akarunk
távol tartani. Nagy, nyílt terepen (pl. padláson) érhető el a legjobb eredmény.
Ha akkora területet szeretnél védeni, ami szélesebb 30 méternél, vagy a rágcsálók több irányból is érkezhetnek,
akkor ajánlott ilyen távolságra egymástól többet is kihelyezni.
És a legfontosabb: ügyfélszolgálatunk csak azért létezik, hogy megoldja problémáidat, tehát ha bármi kérdésed
van, írj nekünk az info@vadalarm.hu címre.
Köszönjük, hogy Vadalarm terméket választottál!
A gyártó és forgalmazó: Nowton Bt.
Címe: 1132, Budapest, Visegrádi u. 40.
Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@vadalarm.hu

VADALARM KUPON
Bevált a Vadalarm rágcsálóriasztó? Ajánld ismerősödnek! Sőt lepd meg egyből egy
kuponnal! Vágd le ezt a szelvényt, és adj neki 2000 forint kedvezményt! Kuponkód:
NM3K7SE3
(persze Te is felhasználhatod következő Vadalarm terméked megvásárlására)
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GARANCÁLIS FELTÉTELEK
A Vadalarm rágcsálóriasztóra 14 napos visszavásárlási garanciát vállalunk. Mire jó ez? Arra, hogy te magad is
kipróbálhasd és meggyőződhess róla, hogy hatásos módszer-e számodra a Vadalarm rágcsálóriasztó. A
visszavásárlási garancia csak akkor érvényes, ha a visszaküldött termék sérülései betudhatók a normál
használatból eredő károknak (pl. karcolások). Egyéb esetben a termék amortizációval csökkentett árát tudjuk
csak visszautalni.
A termékre továbbá a kézhezvételtől számított 2 év teljes körű garanciát és még azon túl is kedvező árú
szervizszolgáltatást biztosítunk. A garancia minden olyan problémára érvényes, mely befolyásolja a rágcsáló
riasztó működését. Azonban nagyon fontos, hogy szervizünk csak akkor vállalja a visszaküldött termék javítását,
ha meg tudjuk állapítani, hogy a termék burkolatát nem bontottad meg. Tehát a burkolat megbontása a garancia
elvesztésével jár.
A termék ártalmatlanítását bármely elektronikai hulladék gyűjtőbe lerakva, vagy alábbi címünkre visszaküldve
tudod elvégezni. A termék teljes mértékben megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU direktívák
előírásainak, az erről szóló nyilatkozat ügyfélszolgálatunkon kikérhető.
MŰSZAKI PARAMÉTEREK
●

Riasztási frekvencia

18 – 30 kHz

●

Hatótávolság

30 m

●

IP védettség

IP54

●

Szélesség

120 mm

●

Magasság

120 mm

●

Mélység

90 mm

●

Tömeg

0,4 kg

●

Tárolási hőmérséklet

0~60°C

●

Üzemi hőmérséklet

-20~60°C

●

Riasztások közti idő

max. 5 perc

●

Hálózati adapter

230V AC / 5V DC

