
ODSTRASZACZ GRYZONI
MODEL: OD13

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Elektroniczny, ultradźwiękowy odstraszacz owadów/gryzoni to idealne rozwiązanie do ochrony 

mieszkania przed nielubianymi insektami i szkodnikami.

Badania laboratoryjne pokazały, że fale ultradźwiękowe atakują system słuchowy oraz nerwowy 
większości szkodników, sprawiając im tym samym ból i dyskomfort. Częstotliwość ultradźwięków 
użyta w urządzeniu (20-40kHz) sprawi, ze szkodniki porzucą ich źródło pokarmu, wody oraz 
schronienie i wyniosą się. Te wysokoczęstotliwościowe fale znajdują się poza zakresem słyszalności
ucha ludzkiego oraz większości domowych zwierząt. Zastosowana technologia inwersji 
częstotliwości powoduje, że szkodniki nie przyzwyczajają się do emitowanych fal. 

 
2. Obsługa

1. Po podłączeniu odstraszacza do sieci elektrycznej za pomocą dołączonego zasilacza 
urządzenie od razu zacznie działać (dioda na górnej obudowie odstraszacza zacznie 
świecić na czerwono).

2. Skuteczność działania urządzenia będzie widoczna po kilku-kilkunastu dniach. Gryzonie i 
robactwo zostaną odstraszone. Po pewnym czasie mogą pojawić się nowe, ponieważ 
urządzenie nie wpływa negatywnie na  jaja i larwy. Po  4-6 tygodniach pomieszczenie 
zostanie całkowicie oczyszczone.

3. Urządzenie powinno pracować przez cały rok w dzień i w nocy. Pobór prądu jest wyjątkowo
niewielki.

Informacja: Urządzenia nie należy umieszczać na dywanie, za meblami lub za zasłonami, 
ponieważ redukuje to skuteczność jego działania.

3. Specyfikacja

• Wymiary: 11 x 7,5 x 5 cm

• Waga: 46g bez zasilacza, 110 g z zasilaczem 

• Zasilanie: zasilacz 9V 1A

• Pobór prądu: ok. 0,1 W/h 

• Zakres częstotliwości: 20.000 – 40.000 Hz 

• Powierzchnia efektywna: do 46m2 (otwartej przestrzeni) 

4. Uwagi i środki ostrożności
• Używać tylko z dedykowanym zasilaczem dołączonym do odstraszacza.
• Urządzenie nie powoduje zakłóceń działania odbiorników telewizyjnych, radiowych, 

elektronicznych urządzeń alarmowych, czujników dymu i ognia oraz innych urządzeń 
elektrycznych. 

• NIGDY NIE DOTYKAJ SIATECZKI I MEMBRANY GLOŚNIKA I TRANSDUKTORA.
• Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy, 

urządzenia nie wolno dalej użytkować.
• Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki.
• Nie używać urządzenia w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie 

zakurzonym lub wilgotnym środowisku.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez
osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia 
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do 
użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były 
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu
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