
HU - Használati utasítás: Ultrahangos csótány-, rovar-, egér-, patkány- és nyusztriasztó 

 

Kedves Ügyfél! 

Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta. Kérjük, kövesse az utasításokat a 

használati utasítás alapján. 

 

Termék leírása 

A legújabb generációs innovatív védelem a különböző kártevők ellen. Egy első osztályú elektronika 

segítségével egyetlen eszközzel számos különböző kártevő elűzhető. A helytelen használat elkerülése 

érdekében, kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet. 

Üzembe helyezés 

Miután a készüléket bedugta a konnektorba, a kiválasztott frekvenciának megfelelő hangot hallhatja. 

Ez a hang egyesek számára jobban hallható, mások számára kevésbé. A funkció biztosítása érdekében 

a készülék fel van szerelve egy fénykibocsátó diódával, amely villog, ha megfelelően működik. 

Használat 

1. A frekvenciaválasztás beállítása a készüléken 

• A kapcsolóállás: kb. 7 000 Hz - szúnyogok és rovarok ellen 

• B kapcsolóállás: kb. 10 000 Hz - egerek, patkányok és egyéb állatok ellen 

• C kapcsolóállás: kb. 12.000 Hz - csótányok és nyusztok ellen 

2. Helyezze a készüléket úgy a foglalatba, hogy a hang szabadon terjedjen a szobában. Ne helyezzen 

elé függönyöket, szekrényeket stb. Próbálja meg elkerülni a holttereket. 

Műszaki adatok 

• Működési feszültség: 230 VAC, 50 Hz 

• Védelmi osztály: II 

• Védelem típusa: fedett 

• Energiafogyasztás: kb. 1 Watt 

• Működési terület: kb. 40 m² 

Általános információk 

1. Tartsa az elektromos berendezést és a csomagolóanyagot is gyermekek számára elérhetetlen 

helyen! 

2. Gondoskodjon a nem kívánt termék és a csomagolóanyag környezetbarát módon történő 

ártalmatlanításáról! 

3. A terméket csak a használati utasításnak megfelelően szabad használni! 



4. Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a műszaki adatokban bekövetkező változások 

vagy a termék külső megjelenése megváltozhatnak! 

 

Biztonsági utasítások 

• Fontos! A használati utasítás be nem tartásából eredő károkért sem a gyártó, sem az 

importőr nem vállal felelősséget! A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra nem 

terjed ki a garancia. 

• A terméket a megadott feszültségre csatlakoztatva használja. 

• Abban az esetben, ha a termék javításra szorul, mindig csak eredeti pótalkatrészeket 

használjon, hogy elkerülje az esetleges súlyos sérüléseket. 

• Ellenőrizze a termék tápkábelét (ha a termék része), ha sérült, ne használja! Forduljon a 

szervizhez vagy a kereskedőhöz, aki segít az eredeti, sértetlen tápkábel beszerzésében. 

• Javítások, karbantartások pl. biztosítékok cseréjét, stb., csak a szükséges végzettséggel és 

gyakorlattal rendelkező szakember végezheti. 

• Figyelem! A hibás csatlakoztatásból vagy üzemeltetésből eredő károkért sem a gyártó, sem 

az importőr nem vállal felelősséget! 

• Mielőtt bedugná a terméket a hálózati aljzatba, győződjön meg arról, hogy a termék 

kompatibilis a hálózati feszültséggel. 

• A termék használata veszélyt jelenthet fizikai vagy szellemi fogyatékos személyekre, 

gyermekekre, vagy olyan személyekre, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és kellő 

ismeretekkel a termék használatában. 

• A terméket csak olyan személyek jelenlétében használja, akik felelősek a biztonságukért. 

• A termék nem játék, ezért tartsa gyermekektől távol, vagy ne hagyja felügyelet nélkül a 

gyerekeket! 

Garancia  

A termékre 24 hónap garancia vonatkozik. A garancia fedezi a gyártási hibákat, az anyaghibákat és az 

ilyen hibák kijavításának költségeit. A garancia nem vonatkozik a normál kopásra. 

A garancia csak a megfelelő állapotú teljes termékre vonatkozik. Ha a terméket módosították, 

szétszerelték vagy más módon manipulálták, a garancia érvényét veszti. 

Sem a gyártó, sem az importőr nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő 

károkért. Különösen akkor nem, ha bizonyítható, hogy a terméket vagy annak alkatrészeit eredeti 

pótalkatrészek felhasználása nélkül módosították vagy javították, vagy ha a kárt gondatlanságból 

vagy a termék szándékos megrongálásából okozták. 

Gyártó: ISOTRONIC-Team, D-78727 Oberndorf 

Környezetvédelem 

Ha a termék helyrehozhatatlanul megsérült, vagy elérte élettartama végét, tilos a háztartási 

szemétbe dobni. Kérjük, keressen egy helyet az elektronikai hulladék gyűjtésére, és hagyja ott a 

felesleges terméket.  A termék csomagolásán és a használati utasításban található jelek és 



piktogramok hívják fel erre a figyelmet. A gyártáshoz használt anyagok az egyes címkék szerint 

újrahasznosíthatók. A régi termék újrahasznosítása jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez. 

 


