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Használati Utasítás - Kártevő- és rovarriasztó variálható frekvenciával 
55646 
 
 
Kedves Vásárló! 
Köszönjük, hogy minőségi termékünket választotta. Kérjük, kövesse a használati utasításban leírtakat. 
 
Termékleírás 
Az innovatív készüléknek köszönhetően környezetbarát, vegyszermentes módon tudja távol tartani a különböző 
rovarokat.  
 
Üzembe helyezés 
Miután a készüléket csatlakoztatta a hálózati aljzatba, egy rendkívül magas hang hallható az Ön által 
kiválasztott frekvencián. A készüléken lévő vörös LED  jelzi, hogy a készülék megfelelően működik. 
 
Működés 
1. A módválasztó gomb segítségével állítsa be a kívánt frekvenciát: 
     „A” kapcsoló állás: ~ 7.000 Hz – szúnyogok és bolhák ellen 
     „B” kapcsoló állás: ~ 10.000 Hz – egerek, patkányok és házi legyek ellen 
     „C” kapcsoló állás: ~ 12.000 Hz – nyestek és csótányok ellen 
2.  A készülék elhelyezése során olyan hálózati aljzatot válasszon, amely környezetében nincsenek függönyök, 
bútorok, egyéb berendezési tárgyak amelyek leárnyékolják a jeleket, ezáltal csökkentik a készülék hatékony 
működését.   
3. A készülék tartóssága folyamatos (24 órás) üzemeltetés mellett ~ 5 év. Ezt követően a piezo-lemez károsodik 
és többé nem képes a frekvenciát állandó szinten tartani.  
 
Hatótávolság  
Fontos! A készülék ultra magas hangot bocsát ki. Ezért ne helyezze a készüléket közvetlenül függöny vagy bútor 
mögé. A hatótávolság függ a felhasználás helyétől, a szoba magasságától.  Minél több bútor van a szobában, 
annál kisebb az esélye annak, hogy az ultra magas hangok befedjék a teljes területet. 
 
Technikai adatok: 
Üzemi feszültség:  230 V~, 50 Hz 
Érintésvédelmi osztály: II 
Energia felhasználás:  ~ 1 Watt 
Hatótávolság: ~ 40 m² 
Működést jelző fény: LED 
Kizárólag beltéri használatra! 
 
Általános információk 
1. Az elektromos berendezéseket, valamint azok csomagolóanyagát tartsa távol gyerekektől! 
2. Gondoskodjon az elhasználódott berendezések, valamint azok csomagolóanyagának környezetbarát módon 
történő megsemmisítéséről! 
3. Az eszközt kizárólag a használati utasításban leírt módon üzemeltesse! 
4. A folyamatos termékfejlesztés következtében, a technikai adatok, illetve a külső megjelenés 
változhat! 
  
Biztonsági utasítások 
Fontos! A használati utasítás be nem tartásából eredő károkért a gyártó / forgalmazó nem vállal felelősséget!  A 
nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett károkra a garancia nem vonatkozik.  
-  A készüléket kizárólag a megfelelő feszültséggel működtesse! 
-  Amennyiben javítani kell a készüléket, minden esetben kizárólag eredeti alkatrészeket használjon, hogy 
elkerülje a komolyabb károsodásokat.  
-Ellenőrizze a készülék csatlakozókábeleit, sérült kábellel ne használja a készüléket. Forduljon a szervizhez vagy 
képviselethez, ahol szerezzen be eredeti sértetlen kábelt az üzemeltetéshez. 



- Javítást, karbantartást pl. biztosíték csere stb., csak megfelelően képzett, gyakorlott szakember végezhet. 
- Fontos! Az üzemeltetési vagy csatlakoztatási hibákból eredő károkért a gyártó / forgalmazó nem vállal 
felelősséget. 
- Hálózati aljzatba történő csatlakoztatás előtt mindig ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e a hálózati 
feszültséggel. 
 - A készülék használata veszélyes lehet olyan személyek számára akik, csökkent fizikai, szellemi, mentális 
képességekkel rendelkeznek, vagy gyerekek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással az eszköz 
használatát illetően.  Az ő biztonságuk érdekében minden esetben kizárólag felelős személy jelenlétében 
használják a készüléket. 
- A készülék nem játék, ezért gyerekektől tartsa távol, illetve ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül! 
  
Garancia 
A készülékre 1 év garanciát vállalunk. A garancia a gyártási hibákból, illetve a hibás anyagok miatt keletkezett 
károsodások kijavítására vonatkozik. A garancia nem vonatkozik a kopó alkatrészekre.  
A garancia kizárólag a megfelelő állapotban lévő, komplett készülékre vonatkozik, amennyiben arra utaló 
nyomok vannak a készüléken, hogy szétszerelték, módosították azt, a garancia érvényét veszti. 
 
 A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó / forgalmazó nem vállal felelősséget. Különösen 
abban az esetben, amennyiben bebizonyosodik, hogy a terméket vagy az elektronikát módosították, 
átalakították, a javításhoz nem az eredeti alkatrészeket használták vagy ha a kár gondatlanságból vagy rongálás 
miatt következett be. 
 
Gyártó: ISOTRONIC-Team, D-78727 Oberndorf 
Forgalmazó: GLOBIZ Kft., H-4031 Debrecen, Határ út 1/c – Ipari Park 
 
Környezetvédelmi figyelmeztetések 
Amennyiben a termék javíthatatlanul meghibásodik, illetve élettartama végéhez ér, tilos a háztartási 
hulladékban elhelyezni. Kérjük, keresse fel az elektronikai hulladékok számára kijelölt gyűjtőhelyet és ott 
helyezze el a készüléket.  A terméken, annak csomagolásán és a használati utasításban feltüntetett ikon is erre 
figyelmezteti Önt. Az anyagok újra felhasználhatóak, azok jelölése szerint. A régi készülékek újra 
hasznosításával jelentősen hozzájárulunk a környezet védelméhez. 

 
 
SK 
 
Návod na použitie - Odpudzovač hmyzu a škodcov s meniteľnými frekvenciami - Kód produktu: 55646 
 
Vážený Zákazník!  
Ďakujeme, že ste si vybrali práve tento výrobok vysokej kvality. Prosíme, dodržiavajte pokyny uvedené v 
návode na použitie. 
 
Popis 
Tento inovatívny výrobok ekologickým spôsobom, bez chemických prípravkov, vie  udržať v bezpečnej 
vzdialenosti rôzny hmyz a škodce.   
 
Uvedenie do prevádzky 
V tom okamihu ako pripojíte výrobok do sieťovej zásuvky budete počuť mimoriadne vysoký zvuk na frekvencii, 
ktorú ste si pred tým vybrali. Červená LED na výrobku blikaním upozorňuje na to, že výrobok správne funguje. 
 
Prevádzka 
1. Pomocou prepínača pracovného režimu vyberte požadovanú frekvenciu: 
     „A” poloha prepínača: ~ 7.000 Hz – proti blchám a komárom 
     „B” poloha prepínača: ~ 10.000 Hz – proti myšiam, potkanom a muchám 
     „C” poloha prepínača: ~ 12.000 Hz – proti kunám a švábom 
2. Pri umiestnení výrobku dbajte na to, aby ho nezakrývala záclona, záves, nábytok alebo niečo iné, čo by 
zatienilo signál, a tak znížili účinnosť zariadenia.   



3. Životnosť výrobku pri nepretržitej prevádzke (24 hodinovej) je asi ~ 5 rokov. Po uvedenej dobe dôjde k 
poškodeniu piezo-systému a  výrobok ďalej nie je schopný pracovať v presnom frekvenčnom pásme .  
 
Pokrytie  
Dôležité: Výrobok vysiela signály veľmi vysokej frenkcie, preto ho neumiestňujte za záclonu alebo za nábytok. 
Dosah závisí od miestnosti, v ktorej je výrobok použitý, hlavne od jej výšky. Čím je v miestnosti viac nábytku, 
tým je menšia šanca na to, že signály pokryjú celú miestnosť. 
 
Technické údaje 
Prevádzkové napätie:  230 V~, 50 Hz 
Trieda ochrany: II 
Príkon: ~ 1 Watt 
Pokrytie: ~ 40 m² 
Signalizácia prevádzky: LED    
Iba pre použitie v uzavretých priestoroch ! 
 
Všeobecné informácie 
1.Elektrické zariadenie a tak isto aj obalový materiál držte mimo dosahu detí! 
2.Dbajte na ekologické zneškodnenie nepotrebného výrobku a tak isto aj obalového materiálu! 
3.Výrobok je možné používať iba v súlade s návodom na použitie! 
4.Pretože naše výrobky neustále vyvíjame môže dôsť k zmenám technických údajov alebo zmene vonkajšieho 
vzhľadu výrobku! 
  
Bezpečnostné pokyny 
Dôležité: Za škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie nepreberá zodpovednosť výrobca a ani 
dovozca!  Na poškodenie vzniknuté nesprávnym používaním sa nevzťahuje záruka.  
- Výrobok používajte pripojený na predpísané napätie . 
Výrobok nie je hračka, preto ho držte mimo dosah detí, respektíve nenechajte deti bez dohľadu!  
- Výrobok je potrebné pravidelne čistiť aspoň raz za týždeň. 
-  Používanie tohto výrobku môže znamenať nebezpečenstvo pre také osoby, ktoré sú fyzicky, duševne alebo 
mentálne hendikepované, alebo pre deti, prípadne pre tých, ktorý nemajú skúsenosti  a dostatočné vedomosti 
ohľadom používania tohto výrobku. Výrobok používajte iba v prítomnosti osôb, ktoré zodpovedajú za ich 
bezpečnosť. 
- Ak sa poškodí svetelný zdroj (UV svetla), nevymieňajte ho, lebo je to nebezpečné! 
- Opravy, údržbu napr. výmenu poistiek a pod., môže vykonávať iba odborník s potrebným vzdelaním a 
skúsenosťami. 
- Pozor! Za škody spôsobené nesprávnym pripojením alebo prevádzkou výrobca a ani dovozca  nepreberá 
zodpovednosť! 
- Pred vložením výrobku do sieťovej zásuvky sa ubezpečte o tom, že výrobok je kompaktibilný so sieťovým 
napätím. 
Upozornenie: výrobok nie je vhodný pre použitie v stodolách, maštaliach a podobných stavbách z dôvodov 
nebezpečenstva vzniku požiaru  
 
Záruka 
Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa vzťahu je výrobné chyby, chyby materiálu a na náklady 
na odstránenie týchto chýb. Záruka sa nezťahuje na bežné opotrebenie.  Záruka sa vzťahuje iba na kompletný 
výrobok v zodpovedajúcom stave. V prípade ak bol výrobok upravovaný, rozoberaný alebo bolo do neho inak 
zasahované záruka stráca platnosť. Za škody spôsobené nevhodným použitím výrobca a ani dovozca nepreberá 
zodpovednosť. Zvlášť nie v tom prípade, ak sa dokáže, že výrobok alebo jeho časti boli modifikované, upravené 
alebo opravené bez použitia originálnych náhradných dielov, alebo ak škody vzniknú z nedbalosti či 
úmyselnému poškodeniu výrobku. 
Výrobca: ISOTRONIC-Team, D-78727 Oberndorf Dovozca: GLOBIZ SLOVENSKO s.r.o., Bartókova 3, 94301 
Štúrovo 
Upozornenia ohľadom ochrany životného prostredia  
Ak je výrobok neopraviteľne poškodený, alebo skončila jeho životnosť, je zakázané vhodiť ho do domového 
odpadu. Prosíme, vyhľadajte miesto pre zber elektronického odpadu a tam nechajte nepotrebný výrobok. 
Značky a piktogrami na výrobku, balení a v návode na použitie Vás na to upozorňujú. Materiály použité na 



výrobu sú recyklovateľné, podľa jednotlivých označení. Recykláciou starého výrobku významne prispejete k 
ochrane životného prostredia. 


