
Vario – Insektsskydd 
Bruksanvisning 
 
 
Grattis till inköpet av en av våra kvalitetsprodukter! 
Vario är en enhet som med hjälp av högfrekventa ultraljudvågor stöter bort olika typer av 
insekter och skadedjur. Instrumentet är ekonomiskt, fri från kemikalier och väldigt lätt att 
flytta. För att undvika att skadedjuren vänjer sig vid ultraljudet kan du ta för vana att variera 
frekvensen (7000, 10000. 12000 kHz). 
 
Slå bara på Vario och placera den på önskad plats. Kontrollera att ljudvågorna når den plats 
som du vill skydda. Möbler, gardiner etc kan dämpa signalerna. För bästa resultat bör du 
placera enheten nära platsen du vill skydda. De finjusterade elektroniska komponenterna 
garanterar ett kontinuerligt resultat. 
 
Frekvensjustering: 

• 7000 kHz  Myggor, loppor 
• 10000 kHz Möss, råttor 
• 12000 kHz Kackerlackor, mårdar 

 
Bästa resultat uppnås med kort användning av enheten mot kackerlackor och mårdar. Lång 
användning rekommenderas mot myggor, loppor, möss och råttor. Men användningen av 
enheten bör varieras så att inte skadedjuren vänjer sig vid ultraljuden. Det rekommenderas 
att du varierar signalen veckovis. 
 
Teknisk data 
Strömförsörjning 110-230 V AC, 40-60 Hz 
Förbrukning  1 W 
Säkerhetsklass  11 
Räckvidd  upp till 25m2 i stängda rum, upp till 6m2 utomhus. 
 
OBS! 

• Elektroniska apparater, förpackningsmaterial etc ska hållas utom räckhåll för barn. 
• Använd rekommenderad strömförsörjning. 
• Återvinn förpackningsmaterial och avfall från enheten på ett miljövänligt sätt. 
• Om du ger bort instrumentet bör du alltid skicka med bruksanvisningen. 

 
Garanti 
Vi ger dig två års garanti för den här enheten. Garantin omfattar reparation av alla defekter 
som inte orsakats av felaktigt material eller brister i tillverkningen. Eftersom ISOTRONIC inte 
har någon influens över tillverkningen så omfattar garantin bara den färdiga produktens 
kvalité. ISOTRONIC ansvarar inte heller för annan skada som kan uppstå i samband med 
användning av produkten.  Detta gäller speciellt om enheten repareras, modifieras eller 
används vårdslöst eller olämpligt. 


