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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
1. Bevezetés  
Az Európai Unió öszes lakosa számára: 
környezetvédelmi információk erről  a termékről  
A készüléken vagy a csomagoláson látható szimbólum azt jelzi, hogy a 

készüléknek az élettartama leteltével történő eltávolításával 
kárt okozhat környezetének. Az egységet (vagy a használt 
elemeket) ne távolítsa el a szelektálatlan háztartási hulladék 
közé; az egységet vagy a használt elemek eltávolítását egy 
erre szakosodott cégnek kell elvégeznie újrahasznosítás 
céljából. A készüléket adja vissza a kereskedőnek, vagy vigye 
el egy helyi   

hulladékhasznosító vállalathoz.  Vegye figyelembe a helyi 
környezetvédelmi előírásokat.   
Ha kétsége van, érdeklődjön a helyi hatóságoktól az eltávolítás 
irányelveiről.  
Köszönjük, hogy a C3492 ! beszerzése mellett döntött! Kérjük, hogy a 
készülék üzembe helyezése előtt olvassa el alaposan ezt a használati 
útmutatót.  Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szállítási sérülései. Ha ez a 
helyzet, ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőhöz.   
2. Biztonsági tudnivalók  
� Ne állítsa a készüléket soha a szőnyegpadlóra vagy egy bútor 

mögé, függöny elé vagy bámilyen más tárgy elé, amely a 
hanghullámokat el tudja nyelni.   

� Ha teszteli a készüléket, tartsa azt a füleitől távol.   
� A készülék csak beltéri használatra alkalmas.  Ne használja a 

készüléket kültéren, és védje esőtől és nedvességtől.   
3. Általános irányelvek  
Lásd a Velleman® szerviz- és minőségi garanciára vonatkozó 
részt a használati útmutató végén.  
4. Leírás  

1 Tápáram ellátási bemenet  2 Ellenőrző gomb  
 
 
 
 

 

V. 02 –2018.03.07 10 ©Velleman nv 



C3492 
 
5. A készülék vizsgálata  
Nyomja meg a vizsgáló gombot, a készülék megvizsgálása céljából.  
FIGYELEM: Tartsa az állatriasztót a füleitől távol, mivel ez nagyon éles 
hangot bocsát ki.  
 
6. Alkalmazás  
 

Válasszon egy alkalmas felállítási helyet.  
Lásd az ábrát. Dugja be a   
hálózati adaptert a készülék 

tápáram ellátó  

bemenetébe.  Csatlakoztassa a hálózati adaptert  
a hálózathoz. Rágcsálók és  
rovarok normál esetben már  
4 -  6 óra után eltűnnek.  Hagyhatja a készüléket 

problémamentesen a hálózatra 

csatlakoztatva.  

 

7. Műszaki adatok:   
Tartomány.........  370-465 m² (szabad téren)

Frekvenciatartomány.........................

. .... 30-65 kHz

Hangnyomás 

szint..............................  2 x 130 dB

Sugárzási 

szög......................................................

. 260°

Tápáramellátás....................

................ . 

9 VDC, 200 mA (hálózati adapter 

vele szállítva)

Méret.........................................

........ 120 x 90 x 70 mm

Súly...................................... 160 g
Ezt a készüléket csak eredeti tartozékokkal használja. A 
Velleman NV nem vállal felelősséget a készülék (helytelen) 



használatából fakadó károkért vagy sérülésekért. Ha a termékről 
és a legújabb változatokról több információt igényel, keresse fel 
a www.perel.eu honlapot. Fenntartjuk az előzetes értesítés 
nélküli változtatások jogát.   
 
© SZERZŐI JOG 
A jelen használati útmutató szerzői jogával a Velleman NV 
rendelkezik.  Minden jog - világszerte - fenntartva.  A szerzői  jog 
tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül nem szabad az útmutatót, 
vagy annak egyes részeit másolni, reprodukálni, másolni, fordítani 
feldolgozni vagy tárolni.   
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