
• Tylko do użytku w pomieszczeniach gwarantujących określone napięcie.

• Przed użyciem sprawdź urządzenie i kabel zasilający. Jeśli jeden lub oba te elementy 
są uszkodzone, nie używaj/zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z nami.

• Gdy Odstraszacz jest włączony, nie zakrywaj go.

• Odstraszacz nie wymaga konserwacji. Gdy zachodzi potrzeba wyczyszczenia 
urządzenia, przetrzyj jego powierzchnię miękką, wilgotną szmatką.

• Wszystkie urządzenia elektryczne i materiały opakowaniowe należy trzymać poza 
zasięgiem dzieci.

• Wszystkie części należy utylizować w odpowiedni i bezpieczny sposób, zgodnie z 
krajowymi przepisami i lokalnymi normami ochrony środowiska.

• Niewłaściwa obsługa lub podłączenie leżą poza naszym wpływem; nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności za wynikłe szkody.
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Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Jeśli masz 
jakiekolwiek pytanie dotyczące produktu lub zamówienia, skontaktuj się 

z nami.
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Przełącznik intensywności
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Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., 
Ltd.  
Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long 
Gang ,Shenzhen City,China 

Model:
Napięcie robocze: 
Napięcie wejściowe:
Prąd roboczy: 
Częstotliwość ULTRA: 
Częstotliwość TRANS: 

AR10
100-240 V

DC9 V
130-200 mA

około 25 kHz
16-50 / 25kHz

ULTRADŹWIĘKOWY ODSTRASZACZ GRYZONI
DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ AR10

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJABUDOWA URZĄDZENIA

OSTRZEŻENIA

MONTAŻ

OPIS PRODUKTU

W urządzeniu dostępne są 4 tryby pracy: TEST, ULTRA, TRANS i DUO

1. Tryb TESTOWY – Czerwona dioda zaświeci się i urządzenie głośno zabrzęczy, 
informując, że jest gotowe do użytku. Nie używaj tego trybu do odstraszania zwierząt.

2. Tryb ULTRA – Czerwona dioda świeci się przez cały czas. Częstotliwość 
ultradźwięków zmienia się automatycznie między 22-33 kHz. Ultradźwięki o zmiennej 
częstotliwości są emitowane z dwóch głośników.

3. Tryb TRANS – Zielona dioda mruga. Częstotliwość jest stabilna w zakresie 
23,5-24,5 kHz. Dostosuj intensywność za pomocą przełącznika intensywności po 
prawej stronie; stopniowanie 1 → 2 → 3 oznacza spadek intensywności. Nadajnik 
emituje stabilne ultradźwięki.

4.  Tryb DUO – tryb ULTRA i tryb TRANS działają jednocześnie. Zmienna częstotli-
wość ultradźwięków ma na celu zapewnienie, że gryzonie nigdy nie przyzwyczają się 
do określonej częstotliwości. Dzięki temu urządzenie odstraszające gryzonie może 
działać bez przerwy i utrzymywać pożądany efekt przez cały czas.

Wyłącznie do użytku wewnętrznego
1. Podłącz Odstraszacz do dolnego wejścia gniazda ściennego o napięciu 100-240 V 
w pomieszczeniu, w którym podejrzewasz aktywność gryzoni.
2. Umieść urządzenie blisko podłogi tak, aby głośnik był skierowany w stronę obszaru 
aktywności gryzoni.
3. Przesuń przełącznik 4 funkcyjny, aby wybrać tryb pracy, i przesuń przełącznik 
intensywności, aby wyregulować intensywność ultradźwięków w trybie TRANS.
4. Czerwona dioda LED świeci, wskazując na emisję zmiennych ultradźwięków. 
Zielona dioda mruga, wskazujac na emisję zmiennych ultradźwięków.
5. Usuń z otoczenia przedmioty utrudniające przemieszczanie się fal ultradźwiękow-
ych i uderzeniowych.
6. Dodaj jeszcze jeden Odstraszacz, aby zwiększyć działanie odstraszające. Pozost-
aw urządzenie(a) włączone cały czas w celu zwiększenia efektywności.


