Egér- és hangyariasztó,
kettős
Cikksz.: 62317

Használati útmutató
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Használati útmutató
Cikk sz.: 62317

• Üzemi feszültség: 9 V DC
• Fogyasztás: 1,2 W

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 az útmutató minden
biztonsági és kezelési utasítását.
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. Általános tudnivalók
Az olyan kártevőknek, mint az egereknek, patkányoknak,
hangyáknak vagy ezüstös pikkelykéknek semmi
keresnivalójuk a lakótérben vagy a raktárokban,
padlásokon, garázsokban vagy pincékben. Ahhoz, hogy
az állatokat környezetvédő módon tartsuk távol ezektől a
helyektől, az állatriasztó ultrahangokat bocsát ki a 30 000
- 65 000 Hz-es tartományban. A magas hangokat az
állatok először nem veszik tudatosan észre, viszont
tartósan kellemetlenül élik meg és az állatok egy másik,
nyugodtabb, kellemesebb tartózkodási helyet keresnek.
Az állatok nem ijednek meg és a hangok ártalmatlanok.
Gondoljon a környezetére - a csapdák és a méreg a
lakásban sem az állatoknak, sem a gyermekeknek nem
jó. A készülék tartósan ultrahangot bocsát ki a két
hangszóróján keresztül max. 180°-os szögben. A
nagyfrekvenciás hang állandóan változik 30000 és
65000 H között, hogy elkerüljük a megszokás hatást. A
zaj nem ártalmas az állatokra. A hatás eredménye állattól
függően több napig is várathat magára.
2. Műszaki adatok, egér- és hangyariasztó, kettős
• Hatókör: max. 250 m²
• Frekvenciatartomány: 30.000 – 65.000 Hz
• Hangnyomás: 160 dB
Verzió: 05/17
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3. Műszaki adatok, hálózati adapter
• Gyártó:
Shenzhen Young hope Electronics Technology co.,
LTD
• Modell: YHSW-090020M
• Bemenő feszültség/bemenő áramerősség:
100-240 V~ 50/60 Hz 0,4 A max.
• Kimenő feszültség/kimenő áramerősség:
9 V DC 200 mA
• Érintésvédelmi osztály
II

4. A szállítás tartalma
• Egér- és hangyariasztó, kettős
• Hálózati adapter
• Használati útmutató

5. Tudnivalók a működési módról
Optimális esetben a készüléket már megelőző módon
használja, hogy az egereket, hangyákat és más
kártevőket már előre elriassza, ami egyszerűbb, mint a
már meglévő állatok elűzése. A Gardigo kettős egér- és
hangyariasztó nem az állatok egy helyen történő
tartózkodását akadályozza meg, viszont az állatok
inkább más helyet tartanak majd kellemesebbnek. Ezért
feltehetően inkább ott fognak tartózkodni. A készülék
váltakozó ultrahanggal dolgozik, ami ebben a
frekvenciatartományban az egerek, hangyák és más
kártevők számára zavaró hatású. Az, hogy milyen jól
terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ. A
frekvenciák váltakozása megakadályozza, hogy a
megszokás hatása alakuljon ki.
Ha az állatok
észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitartóan hallható,
átköltöznek egy másik területre. Amíg ez a hatás
érvényesül, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet.
Először lehet, hog nagyobb aktivitást fog tapasztalni,
mivel az állatokat kiűzi azok rejtekhelyéről. Az elriasztás
során a kártevők elkerülhetetlenül hátrahagyják a
petéiket és lárváikat, amiket nem érnek el a
hanghullámok. Ezek

megérnek, kikelnek és az egér- és hangyariasztó ezeket
is elriasztja. Kb. 5-6 hét elteltével az összes állat, lárva
és pete eltűnik. A készüléknek tartósan legalább 1 évig
kell működnie, hogy a hatása ne szakadjon meg.

6. Üzembe helyezés
Ne helyezze a készüléket szőnyegre, bútor, függöny
vagy más olyan tárgyak mögé, amik elnyelhetik a
hanghullámokat. Csatlakoztassa a vele szállított hálózati
adaptert a készülékhez, és csak ezután dugja be a
hálózati dugót egy konnektorba (230 V/50 Hz). A Gardigo
egér- és hangya riasztó ekkor üzemkész. Ez a készülék
előlapján lévő pirosan világító LED-ről is felismerhető. A
készülék hátoldalán egy piros teszt gomb látható. A
gomb megnyomásakor tartsa a készüléket lehetőleg
távol a fülétől. Mivel a frekvenciatartomány ultrahangja
az emberi fül számára nem hallható, így tesztelheti a
hangszórót és úgy hallja a hangot, ahogy azt egy kártevő
érzékelni fogja. A használat kezdetekor tekerje el a
forgatógombot egészen balra és ezt az állást kb. havonta
kétszer módosítsa egy kicsit jobbra. Ez változtatja a
frekvencia intervallumát és megakadályozza a
megszokás hatását.

7. A biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok:
Ne irányítsa a készüléket a szomszéd telkére, vagy
nyilvánosan látogatott területekre. A készülék csak a
saját ingatlanán való használatra lett tervezve.

8. Biztonsági tudnivalók
Fontos: Érvényét veszti a garancia olyan károknál, amik
a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából
adódnak. Az ebből származó károkért a GARDIGO nem
vállal felelősséget.
• A készüléket csak a számára előírt
feszültségről működtesse.
• Az esetleges javításokhoz a komoly károk
megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket
használjon.

• A bekötő és feszültséget vezető kábeleket, amelyekkel
a készülék össze van kötve, vizsgálja meg, hogy nincse rajtuk törési hely. Hiba megállapításánál vagy látható
kár esetén nem szabad a készüléket használatba
venni.
• 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.
• Ha a tápkábel károsodott, azt a veszélyhelyzet
elkerülésére a gyártónak, az általa kiküldött szervizelő
megbízottnak, vagy hasonló szakképzettséggel
rendelkező személynek kell kicserélni.
• A jelen készüléket nem használhatják olyan személyek
(gyerekeket is beleértve), akik csökkent testi,
érzékszervi
vagy
szellemi
képességekkel
rendelkeznek, és tapasztalatuk vagy hozzáértésük
hiányos, kivéve azt az esetet, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeli őket a tevékenység közben,
vagy tőle erre vonatkozóan oktatást és utasítást
kaptak.
• Az elektromos készülékek, csomagolóanyagok stb.
nem
• valók gyermekek kezébe.
• A csomagoló- és kopó-anyagokat (fóliák, elöregedett
készülék) környezetbarát módon távolítsa el.
• Ha továbbadja a készüléket, adja vele ezt a használati
útmutatót is.
• A kivitelezés és műszaki adatok változtatásának
• jogát fenntartjuk az állandó termékfejlesztés
érdekében, előzetes tájékoztatás nélkül.
9. Biztonsági tudnivalók, hálózati adapter
Figyelem! Kizárólag a vele szállított hálózati
adaptert használja (gyártó: Shenzhen Young
hope
Electronics
Technology
co.,
LTD/típusmegjelölés: YHSW-090020M) az egérés hangya riasztó működtetéséhez.
A hálózati adaptert csak megfelelő és mindig könnyen
elérhető hálózati konnektorba dugja. Ne fogja meg a
készüléket nedves vagy vizes kézzel. Áramütés veszélye
áll fenn!
A hálózati adaptert a következő esetekben válassza le az
elektromos hálózatról:
• Ha veszélyes helyzet keletkezik.
• Ha szokatlan zajok vagy füst lép ki a hálózati
adapterből.
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• Villámcsapás veszélyével járó vihar és/vagy zivatar előtt.
• Ha a hálózati adapter sérült.
• Ha a hálózati adapter esőnek, folyadéknak vagy erős
nedvességnek volt kitéve.
• Hosszabb távollét esetén, pl. nyaraláskor.
• Ha tisztítani szeretné.
• Készenléti állapotban is fogyaszt a hálózati adapter
áramot, a teljes hálózati leválasztáshoz a hálózati
adaptert ki kell húzni a konnektorból.
Figyelem! Soha nem szabad letakarni a hálózati
adaptert, tűzveszélyes!
Figyelem! Soha ne próbálja meg felnyitni a
hálózati adapter házát! Áramütésből adódó
életveszély áll fenn.
Tartsa be ezeket az előírásokat, hogy elkerülje az
életveszélyt és a tűzveszélyt.
Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88
A Gardigo Team
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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 nagy
mértékben
hozzájárul
környezetünk
védelméhez.
Érdeklődjön a lakóhelye
önkormányzatánál, hogy hol talál ilyen
gyűjtőhelyet.
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