
ULTRADŹWIĘKOWY ODSTRASZACZ GRYZONI DO 
UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO ZN-209 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Przed użyciem produktu przeczytaj wszystkie informacje o obsłudze urządzenia i środkach ostrożności 
zawarte w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości. 

JAK DZIAŁA PRODUKT 

Dźwięk powstaje w wyniku „wibracji” powietrza, jego gwałtownego ruchu w przód i w tył. Naukowa nazwa 
jednego ruchu do tyłu i do przodu (cyklu) w ciągu jednej sekundy to „herc” (Hz). Liczba cykli powtarzanych w 
ciągu sekundy nazywana jest „częstotliwością” dźwięku. Ludzie słyszą dźwięki o częstotliwości do 20 000 
Hz. Dźwięki powyżej tej częstotliwości nazywane są „ultradźwiękami”. Odstraszacz Gryzoni w sposób ciągły 
emituje ultradźwięki z głośnika i zmienia ich częstotliwość w zakresie od 30 000 Hz do 62 000 Hz. Jest to 
częstotliwość znacznie powyżej górnej granicy słyszalnej przez ludzi i zwierzęta takie jak psy, koty, ptaki i 
ryby. Jednak gryzonie słyszą ultradźwięki, a te wydawane przez odstraszacz są dla nich tak stresujące, że 
oddalają się od źródła tych dźwięków. 

Należy pamiętać, że ultradźwięki o wysokiej częstotliwości generowane przez Odstraszacz Gryzoni nie 
przenikają przez ciała stałe, takie jak ściany, twarde podłogi i drzwi, a po prostu odbijają się od nich z 
powrotem do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest Odstraszacz. Ponieważ ultradźwięki nie przenikają 
do sąsiednich pomieszczeń należy zainstalować (przynajmniej) jeden odstraszacz na daną zamkniętą 
przestrzeń. Tekstylia, dywany i miękkie meble pochłaniają ultradźwięki, więc odstraszacz jest najbardziej 
skuteczny w przestrzeniach, w których większość powierzchni jest twardych, a niewiele lub brak jest miękkich 
materiałów chłonnych. 

MONTAŻ 

Tylko do użytku wewnętrznego. 

Podłącz Odstraszacz do odpowiedniego źródła energii elektrycznej w pomieszczeniu, w którym 
podejrzewasz aktywność gryzoni. Zielona świetlówka LED znajdująca się na tylnej części Odstraszacza 
zaświeci się, a urządzenia wyemituje delikatne „brzęczenie”. Należy pamiętać, że ton brzęczenia może się 
nieznacznie różnić w różnych jednostkach tego samego produktu. 

Ustaw urządzenie na podłodze lub na bezpiecznej, równej powierzchni i skieruj głośnik w stronę obszaru 
aktywności gryzoni. Upewnij się, że meble lub zasłony nie blokują drogi emitowanych ultradźwięków. Każde 
pomieszczenie wymaga minimum jednego Odstraszacza; jeden produkt wystarcza do pokrycia powierzchni 
do 30m2. W przypadku większego pomieszczenia lub pomieszczenia w kształcie litery L potrzeba więcej niż 
jednego Odstraszacza. Aby uzyskać najlepszą wydajność, utrzymuj urządzenie stale włączone, zarówno w 
dzień, jak i w nocy. 

Aby zwiększyć ochronę: 

• upewnij się, że myszy i szczury nie mają dostępu do żywności. Przechowuj żywność w szczelnych
pojemnikach i utrzymuj w czystości pomieszczenia, w których żywność jest przygotowywana lub
przechowywana;

• zablokuj wszystkie dziury i otwory, przez które myszy lub szczury mogą dostać się do domu;

• zmniejsz populację gryzoni, stosując nasze Pułapki Na Myszy i Szczury.



 

WAŻNE INFORMACJE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

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

• Dopilnuj, aby dzieci nie dotykały ani nie bawiły się włączonym Odstraszaczem. 

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

• Nie próbuj otwierać Odstraszacza ani uzyskiwać dostępu do jego wewnętrznych części. 

• Nie używaj Odstraszacza, jeśli wtyczka lub kabel zasilający są uszkodzone lub jeśli produkt działa 
nieprawidłowo, został upuszczony lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. 

• Nie używaj Odstraszacza w mokrych lub wilgotnych miejscach, nie wkładaj go do wody lub innego 
płynu i nie umieszczaj ani nie przechowuj go w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięty 
do wanny, kabiny prysznicowej lub zlewu. 

• Podczas użytkowania nie zakrywaj Odstraszacza materiałami, na przykład zasłoną, ani nie używaj 
go w małej zamkniętej przestrzeni, takiej jak szafka, w przeciwnym razie urządzenie może się 
przegrzać. 

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

• Ultradźwięki Odstraszacza nie oddziałują na sprzęt elektroniczny, w tym rozruszniki serca, otwieracze 
drzwi garażowych, piloty zdalnego sterowania i tym podobne. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Odstraszacz nie wymaga konserwacji. Gdy urządzenie jest zabrudzone, przetrzyj jego zewnętrzną część 
miękką, wilgotną szmatką. Nie używaj środków czyszczących rysujących powierzchnię ani żadnych środków 
chemicznych. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. 

UTYLIZACJA 

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

Odstraszacz: Nie wolno wyrzucać tego produktu elektrycznego wraz ze zwykłymi odpadami 
domowymi. Należy zanieść go do centrum recyklingu odpadów domowych lub do miejsca zbiórki 
odpadów komunalnych wyznaczonego przez samorząd lokalny. 

DANE TECHNICZNE 

 

Model ZN-209 

Napięcie: 220 - 240 V ~ 50 Hz 

Moc:  3 W 

Częstotliwość ultradźwięków:  od 30 000 do 62 000 Hz 

Obszar działania:  do 30m2 

 

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 Zolition Electronics Co.,Ltd. 

Address: 4/F，Bldg A, Fujinshun Industrial 

Park,Yabian,Houting,Shajing Street, Baoan 
District,518104,Shenzhen,Guangdong,China 

 




