ÖNCE YAPILACAK OLAN,
İLAÇLAMA/ZEHİRLEME TALİMATNAMESİ
PestGO® kullanılmayan mekanlarda, dışardan haşere girişi, duvar içlerinde böcek barınması, üremesi
ve gizlenmesi önlenemez. Haşereler yaşamalarına uygun mekanı bulduklarında, çok hızlı ürerler. Bu nedenlerden dolayı sürekli ilaçlama/ zehirleme yapmak zorunda kalınır.
PestGO KULLANMADAN ÖNCE

T.C. SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI

GARANTİ BELGESİ

“Haşerelere Karşı Elektronik Güvenlik”

ONAY TARİHİ : 26.07.2005
SAYISI : 26343

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

BÖCEK OLAN MEKANLARDA:
İyi bir böcek ilaçlamasından sonra PestGO® ’nun fişini mekanın merkezi bir yerinde 220 Volt elektrik prizine takıp duvara asın. Evlerde, koridor/hol/antre en
uygun yerdir. Tek parça iş yerlerinde herhangi bir duvara, karşısına açık kapı pencere gelmeyecek şekilde
duvara karşı asabilirsiniz. İlaçlama ve cihazı prize takma işlemlerinden önce duvar içlerine/çatlaklara bırakılmış böcek yumurtası varsa bunlar en geç 2 ay içinde
yumurtadan çıkar ve mekanınız karınca basmış gibi bir
görüntü arz eder. Onları da mutlaka ilaçlayıp bitirin!
Geçmiş olsun!
FARE OLAN MEKANLARDA:
Prize taktıktan birkaç gün sonra, hala fare mevcutsa,
onlar için dolap veya mal arkalarına, fare kalıntısı olan
çekmece altlarında karşı duvar dibine, gizli yerlere,
çekmece alt arkalarına, dolap arkalarına, direk yere
kum yığını gibi dökerek, etkili fare zehri koyup, zehirli
yemleri, 7 gün boyunca izleyin ve eksildikçe tamamlayınız. Mekanda ne kadar fare olduğu net olarak bilinmediği için, tamamının zehirli yemden yemesi için,
bolca kullanmakta fayda vardır. Yeterli zehir kullanılmışsa, 10 gün sonunda, mekanda fare kalmaz. Eğer
fareler zehirli yemi yedikleri halde ölmüyorsa,
ZEHİRİ VEYA ZEHİRLEME FİRMANIZI DEĞİŞTİRİNİZ!.
Problemin çözülmesinin geciktiği, veya herhangi bir
nedenle olumlu netice alınmaması durumunda, cihazın arkasındaki telefonlardan,

LÜTFEN,
Cihazınızı kullanmadan önce,
Bu Kılavuzu

Mutlaka Okuyunuz!

Üretici Firma:

Satış Tarihi :
Satıcı Firma Kaşe ve İmza:

PestGO® Elektronik ve Kimya Teknolojisi
Ar-Ge Danışmanlık San ve Tic. Ltd. Şti
Oruç Reis Mah. Giyimkent 18. Sokak No: 1/A Esenler / İstanbul
Telefon : +90 (212) 438 18 00 (pbx)
www.davran.com.tr

“TEKNİK DANIŞMAN” ımızı

iletisim@pestgo.com

MUTLAKA ARAYINIZ!
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Haşere
Güvenliğinizde,
Yüksek Teknoloji Ürünümüz; PestGO ’ya güvendiğiniz için;
Teşekkür eder, Sizleri tebrik ederiz.
Tam otomatik, ayar gerektirmeyen PestGO cihazlarımız,
mekanınıza uygun GÜÇTE, MODELİMİZ kullanıldığı sürece,
dışarıdan “yürüyen haşere” girişlerini yasaklayarak, mekanı temiz tutmak için tasarlanmış olup, tarafımızdan uzun
araştırmalar ve deneyler sonucu üretilmiştir. Yan tesiri
olmadığı belgeli, Patentli cihazlardır.
YILLARDIR GÜVENLE KULLANILMAKTADIR.
Etkili ömrü : Eskimez!
Modeller ve Etkili Olduğu Haşereler :
P serisi modeller; Yürüyen, kemiren ve zehirli haşere türleri içindir.
ETKİSİ: Temiz olan mekâna, elektrik olduğu sürece, yürüyen
haşere, kemirgen girişini yasaklayarak mekânınızın sürekli
temiz kalmasını sağlar.
PS serisi modeller: P serisinin etkilediklerine ilaveten, At
sineği, karasinek, sivrisinek, çekirge, balarısı, eşek arısı gibi,
kın kanatlı ve sert kıllı uçan girişini %50-%90 azaltır ve
etkisizleştirir.
ETKİSİ: Elektrikle çalıştığı sürece, yürüyen haşerelerin içeri
girişlerini yasaklar, içerde var olan haşereyi gizlendirmez.
DC serisi modeller: Dış hava şartlarında çalışacak şekilde
üretilir. Bahçelerde haşerata karşı kullanılır.
ETKİSİ: Bahçenizde bahse konu haşereler hep sıfır olur.
Apartmanınızı yürüyen haşereler sarsa da, sizin dairenize
uğramazlar.
Etkili olduğu uçan sinek türleri içeri girse de, uzun süre
uçamaz, yorulur ve etkisizleşirler. Sineklerin önceden larva
bıraktığı mekanlarda, ilk 15–20 gün sinek miktarında ani çoğalmalar olsa da, rahat uçuşları kesilir. Yeni larva bırakamazlar.
Önceden içerde haşereler yuvalanmış sa, etkili bir ilaçlama
yapıp, PestGO ’yu hemen 220 Volt prize takınız. (Evlerde
koridorda/holde, işyerlerinde iç mekânda karşısına duvar
gelen bir duvarda, depolarda maldan yüksekte prize takılması uygundur.)
Fare- böcek ilacı uygulaması için de, Bize 24 Saat danışabilirsiniz.)
Cihaz çalışmaya başladığı halde, içeride kalan fare olursa,
onları da zehirleyip bitirin!
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Evcil hayvanlarınızda, genelde etkisizdir. Onlarda huzursuzluk ve davranış değişikliği gördüğünüzde mutlaka bizi arayıp
bildiriniz!
KULLANIM SEKLI: Yürüyen haşereler için; mekânınızın büyüklüğüne uygun olan Modeli, İç mekânın ortasında prize takıp,
önü eşyayla kapanmayacak, karşısına da çuval, perde, önüne
koltuk, kanepe açık pencere, açık kapı gelmeyecek şekilde
yükseğe asınız. Evlerde, koridorda duvara asınız! Veya yükseğe koyunuz! YILLARCA PRİZDEN ÇIKARMAYINIZ!
Sinek, sivrisinek ve arıları etkisizleştirip rahat uyumak için:
PS-tipi cihazlarımızı, bulunduğunuz odada, yönü tavana bakacak
şekilde prize takınız. Ani ve sürekli etkilidir. Kapalı Kapı arkasından, sineklerde etkisi olmaz! Üstüne sinek konması normaldir. Silahın önünde kimse durmaz!
Görünür çalışma testi : Cihazın içinde önde yanıp sönen ışık görüyor, fişini takıp çıkarırken, tiz bir ses duyuyorsanız, cihazınız
çalışmaktadır. PS tiplerinde bu ses duyulmaz! Işık sabittir.
Cihazlarımız sessiz çalışır. Prizi değiştirdiğiniz halde, Sesli
çalışma durumunda, servisimizi arayınız.
Her şeye rağmen beklediğiniz sonucu alamazsanız, bizi mutlaka
arayınız! Çalışma Programında, bir takılma olabilir. Telafi edilir.
PestGO prizden çıkmadığı halde, birden karınca, böcek yavrularının istilasının nedeni;
Geçmişte meydana gelen elektrik kesilmelerinde, dışardan
gelen tek tük böcek veya karıncanın yumurta bırakmış olmasıdır. Veya PestGO’yu kullanmadan önce, bıraktıkları yumurtalardan çıkmalarıdır. Zehirleme şekli için, bize danışınız!
Elektrik kesintisi riskine karşı, Kesintisiz Güç Kaynağı kullanınız.! Mekanınızı bir daha kirletmesinler.
GARANTi: Cihazınız, satın aldığınız tarihten itibaren, kullanım
hataları hariç, 3 (üç) yıl imalat hatalarına karşı ücretsiz garantilidir. Garanti belgeniz satıcı imzası, kaşesi ve satış tarihi ile geçerlidir. Kargo ile Merkeze servise gelen, Arızalı cihazların, en
geç 15 iş gününde arızası giderilir.
Arızada Kargo Ücretleri: Müşteriye aittir.
Her türlü arıza ve problem durumlarında, cihazın arkasında
bulunan etiketteki telefonlardan bizi arayınız.
İNSAN SAĞLIĞI : Cihazlarımız herhangi bir şekilde insan sağlığına
zararlı RADYASYON VEYA İYONİZE RADYASYON yaymaz. (Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi
25/06/2004 tarihli B.02.TAE.5.02.00.07:168-1946-04 sayılı onay
belgesi.)
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tip: Doğrudan şebekeye bağlı çalışan; Elektronik Haşere Güvenlik Cihazı
Koruma Sınıfı: Elektrik çarpmalarına karşı korumalıdır.
Çalışma Voltajı: 190–250 VAC/50Hz. (ŞEBEKE GERİLİMİ)
Şebeke kordonu: 100–250 cm.
Cihazlarımız Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Birliğinin
Elektronik Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir.
MODELLER :

P GRUBU

PS GRUBU

DC GRUBU

( ) P-50

( ) PS-60

( ) DC-50

( ) P-100

( ) PS-200

( ) DC-100

( ) P-250

( ) PS-250

( ) DC-200

( ) P-500

( ) PS-500

( ) DC-500

( ) P-1000

( ) PS-1000

( ) DC-1000

( ) P-1500

( ) PS-1500

( ) DC-1500

( ) P-2500

( ) PS-2500

( ) DC-2500

( ) P-5000

( ) PS-5000

( ) DC-5000

( ) P-10000

( ) PS-10000

( )DC-10000

( ) PG-500

( ) PG-1000

KULLANIRKEN
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1 – Cihazınızı asla su ile direkt temas ettirmeyiniz. Aşırı
rutubetli ortamlarda çalıştırmayınız.
2 – Sert darbelerden sürekli ve şiddetli sarsıntılı ortamlardan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. (-20-+550C)
3 – Arıza halinde, derhal firma teknik servisini arayınız.
Asla yetkisiz kişilerin her ne şartla olursa olsun (tamir,
bakım v.s.) cihazınızı açmasına müsaade etmeyiniz. Asla
cihazınızı açmayınız. GARANTİSİ SONA ERER!
4 - Elektrik kesintilerinde cihazınız çalışmayacağından
etkisiz olacaktır. Bölgenizde sık sık elektrik kesintisi oluyorsa lütfen, -Kesintisiz güç kaynağı kullanınız.
Cihaz çalışmadığı zaman etkisizdir.
5 – Cihazla birlikte son kez, bir veya (Daha önceden
yumurta kalmış olabilir.) iki defa, karınca, böcek fare
ilaçlaması gerekebileceğini unutmayınız!
Temiz Mekanınız,
PestGO

ile, Daima Temiz Kalsın!
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