
TICKLESS - ĒRČU UN 

BLUSU ULTRASKAŅAS 

ATBAIDĪTĀJI
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ĒRCES un BLUSAS - FAKTI
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Atvairot parazītus pirms iekošanas, tie nevar inficēt dzīvnieku

Blusas var izraisīt 

ĀDAS SLIMĪBAS 
gan cilvēkiem, 

gan dzīvniekiem

Kodumi var radīt 
ādas iekaisumu

Blusas var 
pārnēsāt lenteni

Ērces var 
pārnēsāt LAIMA 

SLIMĪBU

ĒRCES VAR 
IZRAISĪT ANĒMIJU 

dzīvnieku 
mazulim, ja 

invāzija ir smagā 
formā

Tās var pāriet no 

viena invadēta 

dzīvnieka pie 

cita, arī pie 

cilvēkiem

Ērces var palikt 
piesūkušās 

vairākas dienas, 
bet slimības var 

pārnest praktiski 
uzreiz

ĒRCES MITINĀS

ZĀLĒ un piesūcas 
suņiem vai 

kaķiem, kad tie iet 
garām



TICKLESS PRODUKTA INFORMĀCIJA
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Ērts
Kulona veidā, miniatūrs, viegls, pilienu drošs.

Aizsardzība līdz 12 mēnešiem
Iebūvēta litija baterija nodrošina ultraskaņu     
Darbojas 9-12 mēnešus ilgi (ap 3000 st.).

Darbības rādiuss 1,5 vai 3 m
Atkarībā no modeļa.
Pilnīgu efektivitāti sasniedz 24 stundas pēc aktivizēšanas brīža.

Bez ķīmijas
Pilnībā netoksisks, neizdala ne ķīmiskas vielas, ne smakas.
Darbojas, izdalot ultraskaņas impulsus - nekaitīgus un nemanāmus ne cilvēkam, ne dzīvniekiem, bet tie 
kaitina ērces, atturot tās tuvoties vai piespiežot doties prom.

Ultraskaņa
Darbojas, izdalot ultraskaņas impulsus - nekaitīgus un  nemanāmus ne cilvēkam, ne dzīvniekiem. Tie 
kaitina ērces, atturot tās tuvoties vai piespiežot doties prom.

Tehniskā garantija 6 mēneši. 
Mitrums nevar sabojāt ierīci (pilienizturīga), tomēr pati ierīce nav ūdens izturīga – jāizvairās no tieša 
kontakta ar ūdeni vai slapja ierīce jāizžāvē.
Vietās ar ļoti lielu ērču invāziju netiek garantēta 100% aizsardzība.
Neturiet ierīci kabatā vai somā, lai nebloķētu impulsus. 

Ražots Itālijā
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Auto izslēgšanas funkcija
Pēc 8 stundām ierīce pati 

automātiski izslēdzas.
Darbošanās laikā ik pa 5 min. 

nomirgo lampiņa.

Darbības rādiuss 3 m

TICKLESS
CILVĒKIEM

Ērču un blusu atbaidīšanai 
medību, sporta aktivitāšu, 

pastaigu, atpūtas laikā mežā, 
parkā, u.c. 

Lietošana
Piestiprināt pie apģērba, izņemt 

plastikāta aizsarglenti (PULL), 
nospiest pogu vienu reizi, lai 

ieslēgtu, izslēgtu. 
Lampiņa 4 reizes zaļi nomirgo 

norādot, ka ierīce ir ieslēgta, un 
vienreiz gari sarkani nomirgo, kad 

tiek izslēgta. 
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TICKLESS
CILVĒKIEM

Ērču atbaidīšanai, bērniem 
līdz 5 gadiem āra aktivitāšu 
laikā. Piemērots aktīvai āra 

atpūtai mežā, parkā, u.c. 
sporta aktivitātēm.

Darbības gaismas indikators

LED lampiņas mirgošana 
norāda, ka ierīce darbojas. 

Jūs vienmēr zināsiet vai ierīce 
ir aktīva/neaktīva.

Lietošana
Izņemt plastikāta aizsarglenti (PULL), lai 
baterijas sāktu darboties, nospiest pogu 

vienu reizi. Lampiņa 4 reizes nomirgo 
norādot, ka ierīce ir ieslēgta. Lai pārbaudītu 
vai ierīce vēl darbojas, nospiediet pogu, vai 

sarkanā LED gaisma vēl mirgo. 
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TICKLESS 

SUŅIEM UN KAĶIEM
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Piemērots kaķiem 
un dažāda lieluma 
suņiem - atšķiras 

tikai krāsa.

• Īpaši piemērota kucēniem un kaķēniem, grūsniem un
laktējošiem dzīvniekiem, veciem un slimiem dzīvniekiem.

• Nav piemērots dzīvniekiem, kas jau ir stipri invadēti, to
dezinsekcijai.

• Ieteicams piestiprināt pie kakla siksnas un ērču sezonas laikā
nēsāt pat mājās.

• Stipri invadētos apvidos atsevišķos gadījumos ērces var atrast
uz apmatojuma – tās jānoņem parastā veidā.

• Tehniskā garantija 6 mēneši. Mitrums nevar sabojāt ierīci
(pilienizturīga), tomēr pati ierīce nav ūdens izturīga – jāizvairās
no tieša kontakta ar ūdeni vai slapja ierīce jāizžāvē.

• Sargāt no bērniem.

Darbības gaismas indikators

LED lampiņas mirgošana 
norāda, ka ierīce darbojas. 

Jūs vienmēr zināsiet vai ierīce 
ir aktīva/neaktīva.

Lietošana
Piestiprināt ierīci pie kakla siksnas. Izņemt 

plastikāta aizsarglenti (PULL), lai baterijas 

sāktu darboties, nospiest pogu vienu reizi. 

Lampiņa 4 reizes nomirgo norādot, ka ierīce ir 

ieslēgta. Lai pārbaudītu vai ierīce vēl 

darbojas, nospiediet pogu, vai sarkanā LED 

gaisma vēl mirgo. 
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JAUNUMS! 

TICKLESS MINI UN CAT
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Ekoloģiski draudzīga ierīce, 
nesatur ķimikālijas un 

smaržvielas, bet nodrošina 
pilnīgu aizsardzību pat 

vismazākajiem mīluļiem gan 
pilsētā, gan ārpus tās. 

Pieejams trīs dažādās 
krāsās: ahāta melns, pērļu 

balts un rožu zelts.

Ne tikai gudra izvēle 
aizsardzībai pret parazītiem, bet 

pateicoties dizainam, tas ir arī 
pievilcīgs aksesuārs.

Daudz spēcīgāka un 
vienlaikus tā ir vismazākā 

ultraskaņas ierīce.

To var atkārtoti uzlādēt,
sniedzot mūsu pūkainajiem 

draugiem ilgstošu 
aizsardzību.



9

Produktu cenas:

SADARBĪBAS PIEDAVĀJUMS

Ērtākai produktu izvietošanai tirdzniecības vietās
piedāvājam TICKLESS stendu (bez preces, bet ar
paraugu pie kakla siksnas)
Izmēri: 22 cm x 40 cm x 16 cm.
Var izvietot līdz pat 20 Tickless.

Nosaukums Cena bez PVN EUR

Tickless Human 16,85

Tickless Hunter 16,85

Tickless Baby 14,75

Tickless Pet 14,75

Tickless Cat 23,17

Tickless Mini 23,17



PALDIES PAR UZMANĪBU!


