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V007A - Odpuzovač hlodavců
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!
Popis:
Digitální pulzní technologie, žádné chemikálie !!!
Bezpečné pro použití kolem dětí a domácích zvířat. Pokryjí bezpečně celou domácnost,
případně malý rodinný domek. Stačí ji jen připojit domácí zásuvky 230V.
Bezpečnost:
• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo

Jak rychle uvidím výsledky?
Jednotka má svůj maximální Efektivnost v prvních sedmi dnech. Lepidlo desky a nebo pasti
mohou být použity pro pomoc při počáteční vyčištění období. Poté, co byly získány výsledky,
neodpojujte - náklady na nepřetržité používání jsou minimální.
Instalace
Připojte jeden do zásuvky v centru místa. Pokud jsou požadovány dvě jednotky, zapojte do
zásuvky na opačných koncích domova. Když zařízení bude blikat, tak zařízení pracuje správně.
Návrhy pro dosažení nejlepších výsledků
1. Zvláštní opatrnosti dbejte při použití a nenechávejte otevřené dveře, okna, sklep, nebo
garážová vrata.
2. Zvláštní opatrnosti dbejte při použití nenechávat nic v otevřených obalech(chovatelské
potřeby, potraviny, atd.). Mohou je hlodavce přilákat, než jsou ovlivněny jednotkou.
3. Zvláštní opatrnosti dbejte a používejte uložení zásob potravin, obilí, krmiv pro zvířata, atd v
oblasti, kde je jednotka v použití.
4. Během úklidu při počátečním období, může být zaznamenána zvýšena aktivita hlodavců.
5. Tento přístroj nemá vliv na domácí zvířata, počítače nebo zařízení (kromě křečky, pískomily,
králíky nebo jiné hlodavce domácí zvířata)

pozměňování produktů.
• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným
vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout

Toto zařízení splňuje podmínky směrnic FCC, části 15. Provoz zařízení je vázán následujícími
podmínkami: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí
akceptovat přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

díly přístroje nebo se zranit
Tato jednotka je alternativa pro životní prostředí za bezpečnosti proti škůdcům.
Chcete snížit používání nebezpečných chemických látek (insekticidů a pesticidů) ve svém
každodenním životě, v blízkosti dětí? Revoluční vynález přinesl inovativní průlom v hubení
hlodavců. U.S. Patent byl používá pro tuto zásadu, bezpečnost a unikátní využítí zapojení v
domácnostech, restauracích, kancelářích atd.

Údržba a čištění
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Toto nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a žádné předměty naplněné kapalinami,
jako jsou vázy, nesmí být umístěny v blízkosti zařízení.
Použití:

Recyklace:

Stačí připojit jednotku do zásuvky, a pomocí technologie elektromagnetického záření vytvoří
prostředí, které pomáhá při tlumení hlodavců.

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

* Zelené světlo - označuje
PLUS že je v
zapnutý.
Světlo
svítí
za všech
okolností
po dobu
označuje,Riddex
že je odpudzovač
napájení.
Svítí za
všech
okolností
po dobu
zapnutí.
* Červené světlo - ukazuje,
zda
jejecyklus
vypnutí.zapnutý.
Červená kontrolka bude blikat
označuje,
zda
cykluszapnutí
vysílanínebo
odpuzovaní
po dobu 3 minut a neblikat po dobu 3 minut. Cyklus neustále opakuje tak dlouho, dokud
Riddex Plus je zapojen.
* Modré světlo - stisknutím tlačítka na vrcholu zapnout / vypnout noční světlo.
Kolik přístrojů budu potřebovat?
Výroba navrhuje využít jednu jednotku zhruba na 200m2. Další zařízení se doporučuje, pokud
je rozloha větší než 200m2.

Záruka:
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo
změn na výrobku, provedených třetí osobou.

