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V007A - Odpuzovač hlodavců a hmyzu Pest Reject 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu 
kdykoliv přečíst! 
 
Popis: 
 
Netoxický a šetrný k životnímu prostředí 
Rozsah 22-65 KHz ultrazvukové frekvence 
Ochrana 120-150sqm 
Zdroj: AC 90V - 250V 50-60HZ 
Výkon: 3-5W 
 
Instrukce v použití: 
Přístroj by měl být instalován cca 30 cm od podlahy ve vertikální poloze v dosahu zásuvky. 
Zařízení by nemělo být instalováno ke koberci, zácloně a dalších, jež by mohly pohlcovat vlny.  
V prvních dnech použití mohou být škůdci častěji viděni, jelikož jsou vypuzeni ze svých obydlí.  
Toto zařízení by mělo být připojeno přímo k zásuvce AC 220V nebo 110V.  
Zařízené je odolné proti vlhkosti 
Chraňte zařízení před nárazy 
Pracovní teplota 0-40°C 
Pro zvýšení efektu zapojte v domácnosti více odpuzovačů.  
 
Údržba a čištění:  
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť 
by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 
Recyklace:  
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci 
doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte 
k jeho ochraně!  
 
Záruka:  
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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