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Használati útmutató   
Cikk sz.  78480 Állás: 04/17 

 
Tisztelt vevő, 

 
Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a 

készülék funkcióit és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót 

nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja.  Vegye figyelembe a benne 

ismertetett összes biztonsági és kezelési tudnivalót.  Őrizze meg a használati útmutatót és 

amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. Amennyiben kérdései lennének a 

készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati 

csoportunkhoz. 

 
Örülnénk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a 
használatához. 

 

1. A készülék leírása  

 
A jövőben már nem kell tartania attól, hogy a nyestek hívatlanul megjelennek helyiségeiben. 

Az Isotronic hordozható nyestriasztója ismétlődó ultrahangokkal tartja távol autójától, 

házától, garázsától, pajtájától, padlásától vagy lugasától a harapós ördögfiókákat.   Azonnal 

működéskész, nem kell a hálózatra csatlakoztatni, nem kell szereléssel foglalkozni. A 60 

másodperces intervallum-kapcsolás megakadályozza, hogy a nyestek hozzászokjanak a 

hanghoz. Egy beépített rezgésérzékelő felismeri, hogy a készüléket mozgatják-e vagy 

nyugalmi állapotban van és ennek megfelelően be vagy kikapcsolódik.  Nyugalmi állapotban 

pl., ha az autó parkol, a készülék aktív és frekvenciákat küld ki.  Mozgó állapotban, pl. 

vezetés közben az aktivitás leáll és elemet takarít meg.  Ebben az állapotban egy nyest 

támadás valószínűtlen.  A komplikált kábelezés helyett ez az újszerű Gardigo készülék 

vezeték nélkül azonnal bevethető minden elképzelhető helyen. Le kell állítan; bekapcsolni.  

Nyest- és egérmentesség 
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A rögzítése, pl. járművekben, a vele szállított kábelkötözőkkel lehetséges.  A 
járművön kívül a rögzítéshez csavarok állnak a rendelkezésére.  

 

2. Működési mód: 

 
Minimális áramfogyasztás az újszerű elektronikának köszönhetően. A készülék magas 

frekvenciájú hangokat ad ki 50 másodperces időközökben.  Ezek az emberi fül számára alig 

hallható hangok távoltartják az állatokat a gépkocsiktól és a lakástól. Megóv a 

nyestharapásoktól a kábeleken, vezetékeken és más gumialkatrészeken. Vegye 

figyelembe, hogy a készülék lehet, hogy szünet üzemmódban indul el és csak ezután vált 

át működés üzemmódba. Ilyen esetben tehát nincs szó hibáról. Rögzítse a készüléket 

csavarokkal vagy a vele szállított kábelkötözőkkel egy megfelelő helyen a motortérben vagy 

a falon, kerítésen, vagy hasonló helyeken a házban, kertben vagy szerszámoskamrában.  

Vigyázzon arra, hogy a készülék ne legyen túl magasabb, vagy, ha mégis, egy kissé lefelé 

hajló szögben, úgy, hogy egy nem túl nagy "holt tér" keletkezzen a készülék alatt, ahova 

nem jut hang.  A készülék egy beépített rezgésérzékelővel rendelkezik Ez felismeri az átvivő 

hangrezgések által, hogy a készülék mozgásban van-e.  Mozgó állapotban, pl. az autó 

menet közben az aktivitás automatikusan kikapcsolódik, és ezzel áramot/elemet takarít 

meg.  Ebben az állapotban egy nyest támadás valószínűtlen.  
 
 

Figyelem! Ha a Gardigo Marder-Frei Mobil Ultra készüléket az 
autójába kívánja telepíteni, vegye figyelembe hogy a készüléket 
pl. a motor mosása előtt ki kell venni! 

 
Megjegyzés:  Ha a járművét vagy a lakást már "meglátogatták" nyestek vagy egerek, ezek 

az állatok valószínűleg hagytak hátra szag-jeleket, a terület felismeréséhez.  Ezt a szagot a 

Marder-Frei felszerelése előtt el kell távolítani (a járműben legjobb egy motormosással). 

 

3. A szállítás tartalma 

 
• Marder-Frei Mobil Ultra  

• 2 db kábelkötöző  

• 2 db rögzítőcsavar  

• Használati útmutató  
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4. Műszaki adatok:  
 
• Hatóterület: kb. 40 m² zárt helyen  
• Frekvencia:  23 kHz +/– 10 %, kb. 80 dB  
• Kimeneti frekvencia: 5 mp. BE, és 45 mp KI  
• Elem: 6 db mikro (nem szállítjuk vele)  
• Rögzítő anyag:  

2 kábelkötöző, 2 rögzítőcsavar  
• Üzem kijelzés:  LED-es jelzés (ciklikus)  
• Be-/kikapcsoló: 

Poz. 0: KI Poz. 1: 

BE 
 

 

5. Fontos tanács 

 
A készülék normál üzemi feszültsége 6 V. Bei einer verminderten Spannungsversorgung 

kann es zu einem Funktionsausfall kommen oder es ertönt ein Dauerton/Dauerimpulston. 

Ha az ultrahang észrevehetően hangos lesz vagy egy tartós hangra vált át, ellenőrizze a 

behelyezett elem(ek) feszültségét, és ha szükség van rá, cserélje ki őket. Die Betriebszeit 

mit mangelfreien Batterien beträgt ca. 8 Monate. Az akkuknál a tárolás folyamán önkisülés 

lép fel. Ennek következtében előfordulhat, hogy már az első alkalmazás esetén sem áll 

rendelkezésre a teljes kapacitásuk, aminek rövidebb élettartam lehet a következménye. 

 

6. Biztonsági tudnivalók 

 

-Fontos: Nincs szavatossági igény teljesítés, ha a károkat a használati 
útmutató figyelmen kívül hagyása okozta.  Az ebből származó károkért a 
GARDIGO nem vállal felelősséget. 

 

• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem megengedett a készülék 
önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.  Ezenkívül emiatt megszűnik 
a garancia is!  

• A készüléket csak a számára előírt feszültségről működtesse. 
 

• Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak 
eredeti alkatrészeket használjon. 
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• A bekötő és feszültséget vezető kábeleket, amelyekkel a készülék össze van kötve, 

vizsgálja meg, hogy nincs-e rajtuk törési hely.  Hiba megállapításánál vagy látható kár 

esetén nem szabad a készüléket üzembe helyezni. 

• Javítást vagy egyéb munkát, pl. biztosítékcserét csak szakember végezhet. 
 

• Vegye figyelembe, hogy a  kezelési és csatlakoztatási hibák a Gardigo 
hatáskörén kívül esnek, ezért a belőlük eredő károkért nem tudunk 
felelősséget vállalni. 

 
• Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási 

helyhez. 
 

• - Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok 

(gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, 

ha nem felügyel rájuk, vagy nem oktatta ki őket a készülék használatára  a biztonságukért 

felelős személy. 
 

• Gyerekeknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy nem 
játékszernek használják a készüléket.  

 

• A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füle közelébe.  Az ultrahangos az 
ember ugyan nem hallja, viszont magas hangnyomás keletkezik, amely 
hosszabb időtartamon keresztül megterhelheti a fület.  

 

7. Általános tudnivalók 

 

1. A CE megfelelőség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál 
találhatók.  

2. Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek 
kezébe.  

3. A csomagoló- és kopó anyagokat (fóliák, elöregedett készülék) 
környezetbarát módon távolítsa el. 

 

4. Ha továbbadja a készüléket, adja vele ezt a használati útmutatót is. 
 
5. A folyamatos termékkorszerűsítés jegyében fenntartjuk a kivitel és a műszaki adatok 

előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának a jogát. 
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8. Garancia 

 
A garanciális kötelezettségünk az összes olyan hiba kijavítására vonatkozik, amelyek nem 

kifogástalan alapanyagból vagy gyártási hibából fakadnak. Mivel a Gardigo-nak nincs 

befolyása a szakszerű felszerelésre vagy kezelésre, ezért természetesen csak a 

teljességért és a kifogástalan tulajdonságokért vállalhatunk felelősséget. Nem vállalunk sem 

szavatosságot, sem felelősséget a készülékkel összefüggő károkért vagy következményes 

károkért. Ez elsősorban akkor érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási 

kísérleteket hajtottak végre, vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más 

módon hibás kezelés, gondatlan bánásmód vagy helytelen használat idézte elő. 

 
Szerviz forródrót: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88 az Ön Gardigo-
Teamje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemeket  és  akkukat nem   szabad a 
háztartási   szemétbe  dobni!      

 
A jelen készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékgyűjtőbe 

dobni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljára 

rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni.              A terméken, a használati útmutatón vagy a 

csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. A nyersanyagok jelölésüknek megfelelően 

újrahasznosíthatók. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik  

értékesítésével, vagy a hasznosítás más formáival Ön  is nagymértékben  hozzájárul 

környezetünk védelméhez. Lakóhelye önkormányzatánál érdeklődhet afelől, hogy hol találhat 

megfelelő hulladékgyűjtő helyet. 
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