
Dziękujemy zakup naszego produktu. Przed jego użyciem 
dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi.

WYGLĄD PRODUKTU

Wejście zasalania

4 poziomowy przełącznik funkcji:

    TEST – dźwięk testowy (symuluje dźwięki słyszane przez szkodniki)
    ULTRA – ultradźwięki (skutecznie odstraszają myszy)
    TRANS – fale uderzeniowe (odstraszają szczury i wiewiórki)
    DUO – fale uderzeniowe + ultradźwięki (odstraszają wszystkie
                szkodniki wymienione powyżej)

Głośnik – emituje ultradźwięki

Transduktor – emituje fale uderzeniowe

Czerwona dioda LED: świeci się w trybie ultradźwięków (ULTRA)

Zielona dioda LED: świeci się w trybie fal uderzeniowych (TRANS)

SPECYFIKACJA MONTAŻ OSTRZEŻENIA
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Aby zapewnić najlepszą ochronę przed gryzoniami:
1. Urządzenie powinno być włączone bez przerwy do czasu 
zniknięcia gryzoni. 

2. Należy umieścić urządzenie na suchej, płaskiej powierzchni 
znajdującej się 20-50cm nad ziemią.

2. Należy usunąć wszystkie otaczające przedmioty blokujące 
działanie urządzenia.

 

1. Odstraszacz tylko do użytku w pomieszczeniach; instalacja 
elektryczna w pomieszczeniu  musi zapewniać określone napięcie.
2. 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.
3. W razie jakichkliwiek koniecznych napraw należy używać 
wyłącznie oryginalnych części zamiennych w celu uniknięcia 
uszkodzeń.
4. Naprawy lub wymiany powinny być wykonywane wyłącznie przez 
producenta, agentów serwisowych lub podobnie wykwalifikowanych 
specjalistów.
5. Wszystkie urządzenia elektryczne i materiały opakowaniowe 
należy przechowywać z dala od dzieci.
6. Opakowanie i zużyty materiał należy zutylizować prawidłowo i w 
sposób przyjazny dla środowiska.
7. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane 
niewłaściwym użytkowaniem i podłączeniem sprzętu.
8. Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze 
względu na ciągłe ulepszanie produktu.
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Model:

Zakres częstotliwości:

Ciśnienie akustyczne:

Kąt emisji:

Prąd operacyjny:

Napięcie robocze:

VS-361N

16,000-50000/25000 Hz 

90-110dB

360 stopni

500mA

DC 9V

Designed in Poland
Made in P.R.C.

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  

ODSTRASZACZ SZKODNIKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VS-361N


