
ODSTRASZACZ GRYZONI
MODEL: OD6

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Ultrasonic  to  skuteczny  sposób  eliminowania  myszy,  szczurów,  much,  mrówek,  karaluchów  i
wszelkiego rodzaju robactwa. Badania laboratoryjne wykazały, że fale ultradźwiękowe powodują ból
i  ujemnie wpływają  na system nerwowy wszelkiego  rodzaju gryzoni  i  robactwa,  które opuszcza
swoje  kryjówki.  Wysokiej  mocy  ciśnienie  akustyczne  leży  poza  zakresem  słyszalności  ludzi  i
większości  zwierząt  domowych-  np.  psów,  kotów,  ryb,  ptaków  i  zwierząt  hodowlanych.
Urządzenie nie powoduje zakłóceń działania odbiorników telewizyjnych, radiowych, elektronicznych
urządzeń alarmowych, czujników dymu i ognia i innych urządzeń elektrycznych. 

2. Uruchomienie i 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). Odstraszacz może być podłączony w pomieszczeniu w dowolnym
momencie.

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.

4. Przycisk z tyłu obudowy pozwala przetestować działanie odstraszacza i po wciśnięciu 
urządzenie zaczyna emitować  słyszalne dla człowieka dźwięki, co potwierdza poprawne 
działanie urządzenia.

5.
3. Sposób działania
Urządzenie pracuje na zmienianej  automatycznie częstotliwości  w zakresie od 24000 do 45000
Hz,  dzięki  czemu  jest  ulepszoną  wersją  w  porównaniu  z  innymi  tradycyjnymi  urządzeniami.
Intensywne  fale  ultradźwiękowe  atakuje  system  słuchowy  i  nerwowy  gryzoni  i  robactwa.
Urządzenie chroni obszar o powierzchni ok. 230 mkw.
Informacja: 
Urządzenia nie należy umieszczać na dywanie, za meblami lub za zasłonami, ponieważ redukuje to 
skuteczność jego działania. Ze względów bezpieczeństwa nie należy narażać urządzenia na 
działanie wody.

4. Specyfikacja

• Wymiary: 140 x 68 x 83 mm

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

• Zasilanie: zasilacz 5V 500mA

• Pobór prądu: około 0,1 W/h 

• Zakres częstotliwości: 24.000 – 45.000 Hz 

• Ciśnienie akustyczne: 160dB

• Powierzchnia efektywna: do 230m2 (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 GŁOŚNIKA 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.

IMPORTER: APTEL Sp. J.  http://www.aptel.pl
Deklaracja zgodności dostępna na  http://www.aptel.pl
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