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Introdução:
O Repelente Eletrônico é um aparelho  portátil  que  utiliza  tecnologia  de  ultra-som  para 
afastar pernilongos. As  fêmeas  fecundadas  são  as  únicas  que  picam. A  freqüência  do 
ultra-som  imita  o  som  emitido  pelo  pernilongo  macho,  inimigo  natural  das  fêmeas 
fecundadas. Sentindo-se ameaçadas pelo som detectado, elas não arriscam  e  se  afastam. 
Não afeta seres humanos nem animais domésticos. Uso sem restrições.
Modo de uso:

Observações:

Para ligar pressione o botão ON/OFF localizado na  frente  do  aparelho,  (Fig.1)  por  
aproximadamente 3 segundos  até  o  LED  acender  indicando  funcionamento. Para  
desligar, mantenha o botão ON/OFF pressionado até o  LED  se  apagar. Acompanha  
uma pequena argola  que  permite  fixar  o  aparelho  como  chaveiro  em  bolsas  e 
mochilas, além de prendê-lo no passador da calça. Ideal para ser  usado  em  pesca, 
camping, caminhadas e no trabalho.
ANTES DE USAR REMOVA O PAPEL PROTETOR QUE ISOLA A BATERIA

Para garantir o melhor funcionamento, deixe sempre livre a saída do ultra-som.
Não coloque o produto no bolso.
Quando a bateria estiver com carga baixa, o LED irá piscar  ou  apagará  totalmente, 
podendo também emitir baixos ruídos. Realize a troca da bateria retirando a  tampa 
traseira e insira uma nova (Fig.2) . Descarte a bateria  antiga  em  local  apropriado.

Precauções:
•Este produto não é  um brinquedo, oferece risco se ingerido, mantenha longe 
   de crianças;
•Evite  impactos e lugares com umidade. Não é resistente à água.

ESTE REPELENTE TEM FUNÇÃO PREVENTIVA

A SUA UTILIZAÇÃO NÃO EXIME OS MÉTODOS 

DE COMBATE TRADICIONALMENTE VÁLIDOS. 

OS LOCAIS DE PROLIFERAÇÃO DEVEM 

SER ERRADICADOS E MANTIDOS LIMPOS.

Especificações:
Alimentação:........................1 Bateria 3V CR2032
                                 Lithium-Manganese Dioxide
Consumo aprox.:............................................5mA
Freqüência:..........................................30~41kHz
Alcance aprox.:.................................................3m
Autonomia da Bateria aprox.:...............120 horas
Dimensões aprox.:...............................4 x 6 x 1cm
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ATENÇÃO:
Contém Bateria.
Descartar apenas 

em local apropriado
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Alcance aprox.:................3m
Consumo aprox.:...........5mA
Freqüência:...........30~41kHz

1 Bateria (inclusa) 3V CR2032
Lithium-Manganese Dioxide
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