
O Repelente Eletrônico DNI 6953  é  um aparelho  que utiliza tecnologia de ultra-som para afastar pernilongos, ratos 
e  morcegos. O  ultra -som gerado  pelo  aparelho não é  percebido pelo ouvido humano. Sua freqüência  imita  o som 
emitido  pelo pernilongo macho, o  que  faz  com que  as  fêmeas já  fecundada  as  únicas  que  picam se  afastem do 
ambiente onde o aparelho estiver ligado. Os morcegos  perdem o  senso  de orientação devido à interferência causada 
pelo ultra-som, e acabam por abandonar o ambiente. Da  mesma  forma, ratos e  camundongos se  afastam por causa
do incômodo causado pelo ultra-som. O ultra-som emitido pelo aparelho não causa interferência em outros aparelhos 
que  estejam  liga-dos  no  ambiente.  Não  incomoda  nem  afeta seres humanos  e  animais  domés-ticos, e pode ser  
utilizado sem restrições. Abrange aproximadamente  30m².

Introdução:
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Repelente Eletrônico e
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DNI 6953DNI 6953 - Para:

- Pernilongos;

- Morcegos;

- Ratos;

Instalação:

Chave de Funções:

Precauções:

Especificações Técnicas

                                Importado e distribuido por: DANI CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
                                         CNPJ.: 63.023.006/0001-02 -SAC: +55 (11) 3933-8888  www.dni.com.br
                                          Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - SP
CEP: 02712-140 - Brasil - Validade Indeterminada - Garantia 6 meses - Defeitos de Fabricação
      Fabricado na China - Composição: Polímeros, Materiais ferrosos e não ferrosos e Componentes Eletrônicos

Alimentação: 

Potência máx.: 1,6  Watts

Repelente e 
Luz Noturna
Repelente

Luz Noturna

127/220V  (Bivolt) - 50/60Hz

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.

Área de atuação do 
aparelho aprox.:  30m²

Chave de Funções:
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(Fig.1)

Repelente  - Plugar na tomada - voltagens de 127 a 240V ( Bivolt ) - e selecionar na  Chave de Funções  uma  das  posições 
( 1 ) ou ( 2 ) ver  Fig.1 Para repelir pernilongos e morcegos, o aparelho deve ser ligado preferencialmente em tomadas a meia 
altura. Para repelir ratos, deve ser instalado em tomadas  baixas, próximas ao rodapé. Não  deixe  móveis, cortinas ou objetos à 
frente do aparelho, o que pode  diminuir a  eficiência do equipamento. O aparelho deve permanecer ligado ininterruptamente, e 
seu efeito repelente se  faz  sentir  alguns  dias  após  instalado. Luz Noturna  com  LEDs brancos  de iluminação suave, 
confortável e decorativa acende  através  de Fotocélula. Quando plugado na tomada e a Chave de Funções nas posições ( 1 ) ou 
( 3 ) ver Fig.1, acendem automaticamente seus LEDs ao escurecer e se apagam ao clarear. 

   Função ‘’  Repelente  e  Luz   Noturna  ’’: nesta  posição  
   a  Função  Repelente  estará  ativada e  a  Luz   Noturna  
   acenderá  através da Fotocélula. 
   Função  ‘’ Repelente ’’: nesta posição somente a Função 
   Repelente   estará ativada.
   Função ‘’Luz Noturna’’: nesta posição somente a Função 
   Função Luz Noturna estará  ativada e  acenderá  através 
  da Fotocélula. 
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•Indicado para ambientes internos; •Este produto não é um brinquedo, oferece risco de choque  como  

   qualquer    equipamento  elétrico,  mantenha  longe  de  crianças;•Não  utilizar  com  extensões  de 

   cabos;  •Instale  em    tomadas  livres  de  obstáculos, com boa   ventilação  e distante de materiais 

   inflamáveis  ( tais como: cortinas, camas, etc ); •Não  ligue  em  sistemas de inversores  Vac ou Vdc; 

•Sempre instale  produtos ( equipamentos )  elétricos  protegidos  por  Disjuntores; •Não  instalar  em 

   locais sujeitos à umidade.
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