
                                                                                   Návod k obsluze
V007B - Elektronický odpuzovač hlodavců a hmyzu Dualsonic

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:                                                                                
Napájení 230V/50Hz, spotřeba 2W, kmitočet 24–45kHz, Akustický
tlak 160dB, účinnost až 230 m2, Rozměry 140×68×83mm

Odpuzovač škůdců je účinný  na odpuzení myší, krys, švábů, blech,
much, cvrčků, rybenek, vodních brouků, můr, mravenců  a většinu
jiných společných škůdců. 
Laboratorní výzkumy ukázaly, že ultrazvukové vlny útočí na sluchový
a nervový systém většiny běžných škůdců a tím jim způsobují bolest a nepohodlí. 160 decibelů akustického zvuku 
vytvoří nátlak na škůdce tak, že se vzdá svého zdroje potravin, vody a přístřeší . Tyto vysoce intenzivní vlny jsou 
mimo rozsah domácích zvířat, jako většina psů, koček, ryb, ptáků a hospodářských zvířat.

Odpuzovač škůdců nebude zasahovat do televize, rádia, elektronických poplašných zařízení proti vloupání, požáru 
nebo detektorů kouře, kardiostimulátorů, naslouchadel nebo jiných elektronických zařízení. Odpuzovač škůdců 
nepoškozuje jakékoliv rostliny.

Charakteristika: 

Účinně chrání plochu o rozměrech 200 až 250 metrů čtverečních. Po zapojení odpuzovače, se rozsvítí  malé červené 
LED světlo, to označuje, že odpuzovač pracuje správně, odpuzovač škůdců má unikátní testovací tlačítko na zadním 
panelu, které stlačením způsobí, že přístroj posune svůj výkon mimo zvukové spektrum lidí . Pronikavý zvuk jako 
siréna simuluje zvukové vlny, které škůdci neustále slyší.

Odpuzovač škůdců automaticky šíří ultrazvukové vlny v rozsahu 24000Hz až 45000 Hz.                               
Bezpečnost:                                                                                                                                                         
• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému 
mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se 
zranit

* Nepokládejte odpuzovač škůdců na koberce, za nábytek, závěsy nebo jiné měkké předměty, které mohou 
absorbovat zvukové vlny. Nepřikládejte odpuzovač škůdců k uchu před provedením této kontroly. Nepoužívejte venku.
Nenechte přístroj přijít do styku s vodou.

Použití:
 Začnete pozorovat účinky odpuzovače již v několika dnech. Aktivita hlodavců bude snížena. Možná si všimnete 
zvýšené aktivity hmyzu během této doby kvůli šíření ultrazvukových vln. Za chvíli budou pryč také. Zatímco škůdci 
jsou zahnáni, zanechávají zde svá vajíčka, které nejsou ovlivněny ultrazvukovými vlnami. Inkubace bude pokračovat a
budou se líhnout jako obvykle. Na tomto místě však bude odpuzovač škůdců útočit na sluchové a nervové soustavy 
mláďata vyžene tuto novou generaci pryč. Ve 4-6 týdnech by měli být všichni škůdci vyhnáni. Zanechte odpuzovač 
škůdců zapojen na celý rok, ve dne v noci bude kontrolovat škůdce. Nemusíte používat žádné další nebezpečné 
chemikálie či pasti, které musíte vyčistit.

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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