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ODSTRASZACZ OWADÓW I GRYZONI 
Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Przed użyciem należy dokładnie  
zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję 
należy zachować do ewentualnego wglądu. 
Przekazując odstraszacz osobie trzeciej  
należy dołączyć niniejszą instrukcję.

Opis urządzenia
* urządzenie wyeliminuje z Państwa 

mieszkania uciążliwe owady i gryzonie
* skutecznie oddziaływuje na insekty takie 

jak: komary, muchy, mole, mrówki, rybiki, 
pająki, karaluchy i wiele innych

* a także na myszy, szczury i inne gryzonie
* nie zawiera żadnych niebezpiecznych 

chemikaliów ani pestycydów
* urządzenie działa na zasadzie wysyłania 

fal dźwiękowych
* efektywny zasięg do 230m²
* wystarczy włączyć do kontaktu
* nie zakłóca urządzeń elektrycznych 

znajdujących się w pobliżu ani 
nie wpływa niekorzstnie na osoby 
znajdujące się w pomieszczeniu

* urządzenie jest całkowicie bezpieczne dla 
dzieci i zwierząt domowych

INFORMACJE  
DOTYCZĄCE  
BEZPIECZEŃSTWA
• Sprawdzić, czy napięcie w sieci jest 

zgodne z napięciem podanym na 
urządzeniu.

• Nie używać urządzenia na wolnym 
powietrzu.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie 
do użytku domowego i należy go 

używać jedynie w pomieszczeniach 
zamkniętych.

• Nie używać w pomieszczeniach o dużej 
wilgotności (na przykład w łazience)!

• Chronić przed wilgocią i wodą.
• Chronić przed wpływem skrajnych 

temperatur.
• Chronić przed bezpośrednim wpływem 

promieni słonecznych.
• Nie zanurzać w wodzie.
• Chronić przed zrzuceniem, uderzeniami 

itp.
• Podłączając do sieci nie używać 

przedłużaczy i rozgałęźników.
• Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła 

(kuchenek gazowych, elektrycznych i 
innych) 

• Chronić przed wilgocią i wodą – grozi 
porażeniem prądem! 

• Nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi 
lub mokrymi rękami – grozi porażeniem 
prądem!

• W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
wad lub uszkodzeń urządzenia nie 
należy używać. W takim wypadku należy 
skontaktować się z autoryzowanym 
punktem serwisowym.

• Urządzenia nie rozkładać na części ani nie 
przerabiać.

• Naprawy zlecać wyłącznie 
autoryzowanemu punktowi 
serwisowemu.

• Woreczki igielitowe trzymać w miejscu 
niedostępmym dla dzieci – istnieje 
ryzyko uduszenia.

• Urządzenie nie jest zabawką. 
• W obecnośc dzieci należy zachować  

zwiększoną ostrożność!
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Obsługa
Urządzenie włączyć do gniazdka. Roz-
świeci się zielona dioda kontrolna oraz 
zaświeci się światło nocne. Zielona dioda  
kontrolna wskazuje na podłączenie  
urządzenia do prądu. Urządzenie pracuje  
w cyklach - czerwona dioda kontrolna  
sygnalizuje aktywną pracę urządzenia.
Uwaga.:  zalecany okres podłączenia urzą-
dzenia to 2-4 tygodnie (zależnie od rodzaju 
i ilości szkodników i ich zdolności reproduk-
cyjnej).

Dane techniczne
Napięcie: 230V
Częstotliwość: 50Hz
Pobór prądu: 10W
Zasięg: do 230m² (powierzchnia została 
podana dla pomieszczeń, w których nie ma 
przeszkód i elementów wyposażenia, które 
pochłaniają fale). Urządzenie II. klasy bezpie-
czeństwa. Do użytku w pomieszczeniach za-
mkniętych.
Dystrybucja: TV PRODUCTS  sp. z o. o.
Importer do UE: TV PRODUCTS s. r. o.
Kraj pochodzenia: Chiny

Serwisowanie
W przypadku stwierdzenia po zakupie-
niu urządzenia jakichkolwiek wad lub  
uszkodzeń należy skontaktować się  
z autoryzowanym punktem serwisowym. 
Obsługując urządzenie należy przestrzegać 
zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. 
Gwarancja traci ważność w przypadku nie-
właściwego lub niezgodnego z instrukcją 
użytkowania urządzenia lub w przypadku 
samowolnych przeróbek i zmian konstruk-
cyjnych. Urządzenia nie należy używać do 
celów innych niż podane  instrukcji.

Ochrona środowiska  
naturalnego

Informacje dotyczące utyli-
zacji urządzeń elektrycznych  
i elektronicznych. 
Po upływie okresu żywotności 
urządzenia, bądź z chwilą, kiedy 
naprawa przestaje być opłacalna, 

urządzenia nie należy wyrzucać do śmieci. 
W celu właściwej likwidacji urządzenia  
należy oddać je w odpowiednich punk-
tach zbioru, gdzie zostaną przyjęte bez 
pobierania opłaty. Przestrzegając zasad pra-
widłowej utylizacji pomagacie Państwo za-
chować cenne zasoby przyrody i zapobiegacie  
potencjalnym negatywnym wpływom na 
środowisko naturalne i ludzkie zdrowie,  
jakie mogłaby mieć niewłaściwa likwidacja 
odpadów. Dalsze szczegóły prosimy uzy-
skać w miejscowym urzędzie lub w najbliż-
szym punkcie zbioru. 
Likwidacja niezgodna z przepisami może 
zostać ukarana grzywną zgodnie z przepi-
sami obowiązującymi w danym kraju.
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