
 

 
INTELIGENTNY 

ODSTRASZACZ SZKODNIKÓW 

Instrukcja obsługi 

 

 
 
 
1. Uwagi dotyczące instalacji i użytkowania produktu 

1. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej i  umieść je na wysokości 0,5-1,5 m. Efektywny zasięg 

urządzenia w otwartym środowisku wynosi około 150 m2. 

2. W promieniu 1 m od pracującego urządzenia nie powinno być żadnych obiektów. Fala 

ultradźwiękowa jest przesyłana liniowo. Jeśli pomieszczenie jest wyposażone w materiały, które 

mogą łatwo pochłaniać falę ultradźwiękową, takie jak dywany, sofy i zasłony, mogą one zmniejszyć 

wydajność fali ultradźwiękowej. 

3. Wyjście fali ultradźwiękowej nie może być skierowane bezpośrednio w stronę drzwi lub okna. 

4. Zaleca się korzystać z urządzenia w obrębie jednego pokoju.  

 
2. Metoda użycia 

1. Naciśnij przycisk ON / OFF.   Naciskaj ponownie, aby wybrać typ pomieszczenia, w którym 

pracuje urządzenie. (Dom/Kuchnia/Fabryka/Na zewnątrz). 

 



 

 

2.  jest przyciskiem zmiany trybu, = tryb automatyczny,  = tryb stałej 

częstotliwości. = tryb zmiennej częstotliwości. 

 
3. Przez pierwsze 1 ~ 2 tygodnie pracy w pomieszczeniu, wystarczy użyć  trybu Auto do 

odstraszania, w 3 i 4 -tego tygodniu, należy użyć  trybu CF dla zapobiegania, później 

używaj  trybu VF dla ochrony! 

 
3. Funkcje produktu 

1. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego sterowania mikrokomputerem produkt może emitować: pulsacyjną 

falę dźwiękową, falę ultradźwiękową, falę infradźwiękową, falę elektromagnetyczną, falę symulacyjną oraz 

falę średnią. Stymuluje układ słuchowy i nerwowy szczurów, nietoperzy, komarów, much i karaluchów w 

promieniu 360o od źródłą dźwięku. Wywołuje u nich znaczny dyskomfort i sprawia, że uciekają pomieszczenia, 

w którym pracuje urządzenie. Jeśli nie uciekną, staną się ospałe, nie będą mieć apetytu i utracą zdolność 

reprodukcyjną. 

2. Ten produkt został ulepszony na podstawie analizy innych odstraszaczy elektronicznych na 

rynku. Repelenty rynkowe mają głównie funkcję fali ultradźwiękowej. Odstraszacz HJS-815 ma dodatkowo 

funkcję odstraszania optycznego. Eksperymenty dowiodły, że szczury rodzą się z silnym światłowstrętem i 

lubią ciemne i mokre środowisko. Funkcja odstraszania optycznego może osiągnąć bardzo dobry efekt. 

 

4. Parametry techniczne 

Model: HJS-815 

Moc: 5W 

Zasilanie: 100~220V 

Zasilanie USB: 5V/1A 

Materiał: ABS 

Pokrycie: 150 m2 

Stała częstotliwość: 

19 kHz 21 kHz 25 kHz 34 kHz 
36 KHz 46 KHz 62 KHz 100 KHz 
20 KHz 22 KHz 27 KHz 32 KHz 
40 KHz 54 KHz 80 KHz 155 KHz 

Zmienna częstotliwość: 20 kHz - 100 kHz 20 kHz - 155 kHz 

 

4. Cel i zakres zastosowania 

1. Urządzenie przeznaczone do pracy w: domu, biurze, centrach handlowych, hotelach, magazynach, 

fabrykach itp. 

2. Obszar zastosowania: Efektywny zasięg tego produktu (w otwartym otoczeniu bez przeszkód) wynosi 160 

m2 . Efekt zostanie zaburzony, jeśli działanie produkt będzie zablokowane przez ściany lub inne przeszkody 

fizyczne. 

3. Produktu odstrasza: mole spożywcze, mole ubraniowe, muszki owocówki, myszy, komary, muchy, osy, 

karaluchy, mrówki. 

 



 

5. Instrukcja serwisowa 

1. Inteligentne urządzenie odstraszające posiada roczny okres gwarancji. 

2. Jeśli w okresie gwarancji wystąpią jakiekolwiek usterki spowodowane jakością produktu, należy zwrócić 

produkt wraz z wypełnioną kartą w celu jego naprawy lub wymiany. 

3. Sytuacje nieobjęte gwarancją: 

A. Błędy wynikające z używania urządzenia bez przestrzegania wymagań zawartych w instrukcji obsługi. 

B. Błędy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub naprawą na własną rękę 

urządzenia. 

C. Szkody spowodowane samodzielnym demontażem i naprawą urządzenia. 

D. Szkody spowodowane przez nieprzewidziane zdarzenia losowe. 

4. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek wady produktu prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta. 
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Designed in Poland 
Made in P.R.C. 
 
Importer:  
Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 
www.heckermann.pl 
 

 

Uwaga ! 

Długotrwałe użytkowanie tego produktu zapewni najlepszy efekt. Testy wykazały, że produkt nie 
gwarantuje 100% odstraszania. Efektywność odstraszania oscyluje w granicach około 98%, a efekt 
będzie zależeć od typu obiektu i metod użytkowania urządzenia. 


