
正面

Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją 
obsługi. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące 

produktu lub zamówienia, skontaktuj się z nami.

Wskaźnik

PARAMETER
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Emiter ultradźwięków2

Wtyczka3

1.尺寸：90*100mm
2.黑白印刷，折页
3.材质：铜版纸105g

Wskazówki dla zwiększenia ochrony:

ULTRADŹWIĘKOWY ODSTRASZACZ GRYZONI
DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ AR23

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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1

SPECYFIKACJA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

MONTAŻ

3

Model:
Napięcie robocze: 
Pobór mocy:
Częstotliwość ultradźwięków: 

AR23
220-240 V / 50-60 Hz

1,5 W
22 kHz - 30 kHz

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. Zielona dioda LED na górze urządzenia zaświeci się i wyda 
ciche brzęczenie, informując, że produkt działa prawidłowo. 
Uwaga: dźwięk brzęczyka może być różny w różnych produk-
tach.

3. Umieść urządzenie blisko podłogi tak, aby głośnik był 
skierowany w stronę obszaru aktywności gryzoni.

4. Usuń z otoczenia przedmioty utrudniające przemieszczanie 
się fal ultradźwiękowych.

5. Odstraszacz nie wymaga konserwacji. Gdy zachodzi potrze-
ba wyczyszczenia urządzenia, przetrzyj jego powierzchnię 
miękką, wilgotną szmatką. Nie używaj środków czyszczących 
rysujących powierzchnię ani środków chemicznych. Przed 
czyszczeniem odłącz urządzenie od zasalania.

• Każde pomieszczenie wymaga co najmniej jednego urządze-
nia, a jedno urządzenie zapewnia ochronę na powierzchni 15 
m2. W przypadku większego pomieszczenia lub pomieszczenia 
w kształcie litery L potrzeba więcej niż jednego Odstraszacza. 
Aby uzyskać najlepsze efekty, urządzenie powinno być 
włączone całą dobę.
• Upewnij się, że myszy i szczury nie mają dostępu do pożywie-
nia. Przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach oraz 
utrzymuj w czystości miejsca przeznaczone do gotowania i 
jedzenia.
• Zablokuj wszystkie dziury i otwory, przez które myszy lub 
szczury mogłyby dostać się do domu. Ultradźwiękowy 
Odstraszacz Gryzoni do Użytku Wewnętrznego ze stalową 
siatką jest idealnym produktem do odstraszania gryzoni.

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

Nie wyrzucaj tego produktu elektrycznego wraz ze zwykłymi 
odpadami domowymi lecz zanieś go do centrum recyklingu 
odpadów domowych lub do miejsca zbiórki odpadów 
komunalnych wyznaczonego przez samorząd lokalny.

• Nigdy nie używaj Odstraszacza w pobliżu takich zwierząt 
domowych (pupili) jak myszy, szczury, chomiki, myszoskoczki, 
świnki morskie, króliki, wiewiórki i fretki.

• Zawsze odłączaj Odstraszacz od zasilania elektrycznego, gdy 
nie jest używany.

• Nie próbuj rozmontowywać Odstraszacza ani go zmieniać.

• Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieni-
ony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub 
podobnie wykwalifikowaną osobę.

• Nie używaj Odstraszacza w mokrych lub wilgotnych 
miejscach; nie wkładaj go do wody lub innego płynu.

• Podczas użytkowania Odstraszacza nie zakrywaj go.

• Trzymaj Odstraszacz z dala od źródeł ciepła, takich jak kalory-
fery, kuchenki, piekarniki i ogień.

• Ultradźwięki Odstraszacza nie oddziałują na sprzęt elektronic-
zny.
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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 

Designed in Poland
Made in P.R.C.
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