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TickLess Human/Hunter zielony
Cena

119,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

TickLess Human

Opis produktu
TickLess Human/Hunter
Lubisz spacery po lasach, łąkach, wędrówki po górach i innych miejscach w których występują kleszcze?Biegasz, jeździsz na
rowerze, jeździsz konno, prowadzisz aktywny tryb życia? Pracujesz i wypoczywasz na działce, lubisz zbierać grzyby, polujesz?
A może nie robisz tego bo boisz się kleszczy?
Urządzenie TickLess Human/Hunter pozwoli Ci cieszyć się kontaktem z przyrodą bez stresu i obaw. Doskonałe rozwiązanie dla
tych osób, które poszukują alternatywnego, ekologicznego i skutecznego sposobu ochrony przed kleszczami. Działanie
TickLess Human/Hunter jest oparte na emisji na odległość 3 m ultradźwięków o długości fali zaburzającej zdolność
rozpoznawania przez kleszcza zbliżającej się potencjalnej ofiary. Człowiek z przyczepionym na pasku, plecaku włączonym
urządzeniem TickLess staje się dla pasożyta „ niewidoczny” – bo ultradźwięki, niesłyszalne dla ludzi i zwierząt skutecznie
zaburzają działanie narządów Hallera, którymi kleszcze posługują się polując.
Całkowicie bezpieczny, ekologiczny i przyjazny środowisku sposób na odstraszanie kleszczy.
Urządzenie dostępne jest w dwóch kolorach: zielonym i pomarańczowym
Czas działania
Około 3000 godzin
Zasilanie
Przy włączaniu: 4 zielone mignięcia diodą - informują, że urządzenie jest włączone i działa.
Bateria zainstalowana w urządzeniu jest niewymienialna.
Zasięg działania :3 metry
Uruchomienie/wyłączenie
Krok 1: Wyciągnij zawleczkę
Krok 2: Naciśnij przycisk aby włączyć urządzenie.
4 zielone mignięcia diodą - informują że urządzenie jest włączone i działa
Urządzenie miga pojedynczo zieloną diodą co 5 minut informując,że jest włączone i działa.
Aby wyłączyć: naciśnij przycisk,1 długie czerwone mignięcie informuje, że urządzenie zostało wyłączone.
UWAGA!! Urządzenie wyłącza się automatycznie po 8 godzinach.
Wodoodporność,postępowanie w razie zamoczenia/zawilgocenia:
Wilgoć nie uszkadza urządzenia (IP13) - należy jednak unikać bezpośredniego kontaktu z wodą, ponieważ TickLess nie jest
wodooporny.
W przypadku zawilgocenia lub zamoczenia, należy wysuszyć urządzenie.
Zawieś urządzenie na odzieży używając klipsa
lub na sznurku przeciągniętym przez otwór w obudowie TickLess.
Upewnij się, że kratka w obudowie przez którą rozchodzą się ultradźwięki nie jest zasłonięta.
Pamiętaj aby nie zakrywać urządzenia: nie chowaj go do plecaka czy kieszeni (ultradźwięki powinny móc się
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swobodnie rozchodzić).
Upewnij się, że bateria jest naładowana
(TickLess posiada diodę oraz przycisk, jeśli po naciśnięciu przycisku dioda błyska - urządzenie działa); jeśli dioda nie
błyska lub błyska słabo - należy wymienić urządzenie na nowe (bateria jest jednorazowa).
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