
Használati Utasítás
ULTRASONIC XL 200 Ultrahangos – Rágcsáló riasztó – Rovarriasztó

55631

Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy minőségi termékünket választotta. Kérjük, kövesse a használati utasításban leírtakat.

Termékleírás
Az Ultrasonic XL 200 eszköz egy elektronikus rovarriasztó készülék, amely akusztikus jeleket general ultra magas frekvencián ez által 
hatékonyan távol tartja az egereket, patkányokat és a legtöbb kellemetlen kártevőt. Laboratóriumi tesztek kimutatják, hogy az ultrahang 
hullámok a rágcsálók, kártevők idegrendszerét támadják, nyugtalanságot okozva, ezzel távol tartva őket. A készülék körülbelül 60-65 dB 
hangnyomással működik, a legtöbb kártevő feladja az élelemkeresést és tovább áll. Az ultrahang hullámok nem károsak az emberi fül 
számára, sem pedig a házi kedvencekre (kutyák, macskák, halak, madarak és haszonállatok), akik szintén nem képesek hallani ezeket a 
hanghullámokat. Az Ultrasonic XL 200 nem képez interferenciát egyéb más elektronikai eszközeivel mint például televízió, rádió, füst- és 
tűzjelző berendezések, riasztórendszerek, szívritmus szabályozók vagy hallókészülékek. Nem károsítja a szobanövényeket.

Üzemeltetés:
ULTRASONIC XL 200 hálózathoz történő csatlakoztatás után a készüléken található vörös LED villogni kezd. A készülék hatékonysága már 
néhány nap után megmutatkozik. A rágcsálók tevékenysége leáll. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor elkezdi használni a készüléket 
a rovarok, rágcsálók fokozott aktivitást mutatnak, előbújnak rejtekhelyeikről hátra hagyva lárváikat, tojásaikat. Mivel a készülék 
folyamatosan működésben van, így a kikelt lárvákra is kifejti hatását, így ezeket is elüldözi otthonából. Használja a készüléket egész 
évben, így távol tarthatja a kártevőket. Többé nem kell veszélyes kemikáliákat használnia.

Technikai adatok:
Méretek / Súly: 107 mm x 95 mm x 71 mm / 225G
Fogyasztás: ~ 1 Watt
Hálózati feszültség: 230 V ~ / 50 Hz
Hangnyomás: ~ 60 – 65 dB
Frekvencia: ~ 20 – 70 kHz
Hatótávolság: ~ 50 m²

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 csatlakozó kábeleit, sérült kábellel ne használja a készüléket. Forduljon a szervizhez, vagy képviselethez, ahol 
szerezzen be eredeti sértetlen kábelt az üzemeltetéshez.
- Javítás, karbantartás pl. biztosíték csere stb., csak megfelelően képzett, gyakorlott szakember végezheti.
- 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.
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néhány nap után megmutatkozik. A rágcsálók tevékenysége leáll. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor elkezdi használni a készüléket 
a rovarok, rágcsálók fokozott aktivitást mutatnak, előbújnak rejtekhelyeikről hátra hagyva lárváikat, tojásaikat. Mivel a készülék 
folyamatosan működésben van, így a kikelt lárvákra is kifejti hatását, így ezeket is elüldözi otthonából. Használja a készüléket egész 
évben, így távol tarthatja a kártevőket. Többé nem kell veszélyes kemikáliákat használnia.

Technikai adatok:
Méretek / Súly: 107 mm x 95 mm x 71 mm / 225G
Fogyasztás: ~ 1 Watt
Hálózati feszültség: 230 V ~ / 50 Hz
Hangnyomás: ~ 60 – 65 dB
Frekvencia: ~ 20 – 70 kHz
Hatótávolság: ~ 50 m²

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 csatlakozó kábeleit, sérült kábellel ne használja a készüléket. Forduljon a szervizhez, vagy képviselethez, ahol 
szerezzen be eredeti sértetlen kábelt az üzemeltetéshez.
- Javítás, karbantartás pl. biztosíték csere stb., csak megfelelően képzett, gyakorlott szakember végezheti.
- 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.



Návod na použitie
ULTRASONIC XL 200 Ultrazvukový – Odpudzovač hlodavcov a hmyzu

55631

Popis
Ultrasonic XL 200 je elektronický odpudzovač hlodavcov a hmyzu, ktorý vydáva akustický signál vysokej frekvencie a takto účinne drží 
myši, potkany a väčšinu nepríjemných škodcov  ďaleko od Vášho domova. Laboratórne testy dokázali, že ultrazvukové vlny nepriaznivo  
vplývajú na nervový systém škodcov a spôsobujú u nich nepokoj a to ich drží dalej od výrobku. Výrobok pracuje s hlasitosťou zhruba 60-
65 dB, a väčšina škodcov sa vzdá hľadania potravy a vzdiali sa. Ultrazvukové vlny sú neškodné pre ľudské ucho, a tak isto aj pre domáce 
zvieratá (psy, mačky, ryby, vtáky a hospodárske zvieratá), ktoré ich tak isto nepočujú. Ultrasonic XL 200 neruší svojou činnosťou iné 
elektronické zariadenia  ako napr. televízia, rádio, hlásiče dymu a požiaru, domové alarmy, kardiostimulátory alebo načúvacie prístroje. A 
tak isto neškodí izbovým rastlinám.

Použitie
Po pripojení ULTRASONIC XL 200 k sieti začne červená LED kontrolka blikať. O účinkoch výrobku sa môžete presvedčiť v priebehu pár 
dní, kedy aktivita hlodavcou ustane. Prosíme, majte na pamäti, že keď začnete používať výrobok budú hlodavce a hmyz nepokojne 
reagovať a hľadať pokojné miesto, zanechajúc za sebou larvy a vajíčka. Ak je prístroj neustále v prevádzke, tak ja larvy a iné vývojové 
štádiá opustia Váš domov. Používajte výrobok v priebehu celého roku, a tak držte škodcov v dostatočnej vzdialenosti. Viacej nie sú 
potrebné nebezpečné chemické prípravky.

Techniké údaje
Rozmery / Váha : 107 mm x 95 mm x 71 mm / 225g
Príkon: ~ 1 Watt
Napájanie: 230 V ~ / 50 Hz
Hlasitosť: ~ 60 – 65 dB
Pracovná frekvencia: ~ 20 – 70 kHz
Dosah: ~ 50 m²

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 upozornenia
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.
-  V prípade, že je potrebné výrobok opravovať, v každom prípade používajte iba originálne náhradné diely, preto aby ste predišli 
prípadným vážnym škodám.

Zkontrolujte, prívodný kábel výrobku, v prípade že je poškodený nepoužívajte ho! Obráťte sa na servis prípadne na predajcu, ktorý Vám 
pomôžu zaobstarať originálny nepoškodený napájací kábel.

- 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.
 - 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 sú spôsobilé zodpovedať za ich bezpečnosť.
- Výrobok nie je hračka, preto ho držte mimo dosah detí, respektíve nenechajte deti bez dohľadu!
 
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.

Návod na použitie
ULTRASONIC XL 200 Ultrazvukový – Odpudzovač hlodavcov a hmyzu

55631

Popis
Ultrasonic XL 200 je elektronický odpudzovač hlodavcov a hmyzu, ktorý vydáva akustický signál vysokej frekvencie a takto účinne drží 
myši, potkany a väčšinu nepríjemných škodcov  ďaleko od Vášho domova. Laboratórne testy dokázali, že ultrazvukové vlny nepriaznivo  
vplývajú na nervový systém škodcov a spôsobujú u nich nepokoj a to ich drží dalej od výrobku. Výrobok pracuje s hlasitosťou zhruba 60-
65 dB, a väčšina škodcov sa vzdá hľadania potravy a vzdiali sa. Ultrazvukové vlny sú neškodné pre ľudské ucho, a tak isto aj pre domáce 
zvieratá (psy, mačky, ryby, vtáky a hospodárske zvieratá), ktoré ich tak isto nepočujú. Ultrasonic XL 200 neruší svojou činnosťou iné 
elektronické zariadenia  ako napr. televízia, rádio, hlásiče dymu a požiaru, domové alarmy, kardiostimulátory alebo načúvacie prístroje. A 
tak isto neškodí izbovým rastlinám.

Použitie
Po pripojení ULTRASONIC XL 200 k sieti začne červená LED kontrolka blikať. O účinkoch výrobku sa môžete presvedčiť v priebehu pár 
dní, kedy aktivita hlodavcou ustane. Prosíme, majte na pamäti, že keď začnete používať výrobok budú hlodavce a hmyz nepokojne 
reagovať a hľadať pokojné miesto, zanechajúc za sebou larvy a vajíčka. Ak je prístroj neustále v prevádzke, tak ja larvy a iné vývojové 
štádiá opustia Váš domov. Používajte výrobok v priebehu celého roku, a tak držte škodcov v dostatočnej vzdialenosti. Viacej nie sú 
potrebné nebezpečné chemické prípravky.

Techniké údaje
Rozmery / Váha : 107 mm x 95 mm x 71 mm / 225g
Príkon: ~ 1 Watt
Napájanie: 230 V ~ / 50 Hz    
Hlasitosť: ~ 60 – 65 dB
Pracovná frekvencia: ~ 20 – 70 kHz
Dosah: ~ 50 m²

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 upozornenia
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.
-  V prípade, že je potrebné výrobok opravovať, v každom prípade používajte iba originálne náhradné diely, preto aby ste predišli 
prípadným vážnym škodám.

Zkontrolujte, prívodný kábel výrobku, v prípade že je poškodený nepoužívajte ho! Obráťte sa na servis prípadne na predajcu, ktorý Vám 
pomôžu zaobstarať originálny nepoškodený napájací kábel.

- 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.
 - 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 sú spôsobilé zodpovedať za ich bezpečnosť.
- Výrobok nie je hračka, preto ho držte mimo dosah detí, respektíve nenechajte deti bez dohľadu!
 
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.

Návod na použitie
ULTRASONIC XL 200 Ultrazvukový – Odpudzovač hlodavcov a hmyzu

55631

Popis
Ultrasonic XL 200 je elektronický odpudzovač hlodavcov a hmyzu, ktorý vydáva akustický signál vysokej frekvencie a takto účinne drží 
myši, potkany a väčšinu nepríjemných škodcov  ďaleko od Vášho domova. Laboratórne testy dokázali, že ultrazvukové vlny nepriaznivo  
vplývajú na nervový systém škodcov a spôsobujú u nich nepokoj a to ich drží dalej od výrobku. Výrobok pracuje s hlasitosťou zhruba 60-
65 dB, a väčšina škodcov sa vzdá hľadania potravy a vzdiali sa. Ultrazvukové vlny sú neškodné pre ľudské ucho, a tak isto aj pre domáce 
zvieratá (psy, mačky, ryby, vtáky a hospodárske zvieratá), ktoré ich tak isto nepočujú. Ultrasonic XL 200 neruší svojou činnosťou iné 
elektronické zariadenia  ako napr. televízia, rádio, hlásiče dymu a požiaru, domové alarmy, kardiostimulátory alebo načúvacie prístroje. A 
tak isto neškodí izbovým rastlinám.

Použitie
Po pripojení ULTRASONIC XL 200 k sieti začne červená LED kontrolka blikať. O účinkoch výrobku sa môžete presvedčiť v priebehu pár 
dní, kedy aktivita hlodavcou ustane. Prosíme, majte na pamäti, že keď začnete používať výrobok budú hlodavce a hmyz nepokojne 
reagovať a hľadať pokojné miesto, zanechajúc za sebou larvy a vajíčka. Ak je prístroj neustále v prevádzke, tak ja larvy a iné vývojové 
štádiá opustia Váš domov. Používajte výrobok v priebehu celého roku, a tak držte škodcov v dostatočnej vzdialenosti. Viacej nie sú 
potrebné nebezpečné chemické prípravky.

Techniké údaje
Rozmery / Váha : 107 mm x 95 mm x 71 mm / 225g
Príkon: ~ 1 Watt
Napájanie: 230 V ~ / 50 Hz
Hlasitosť: ~ 60 – 65 dB
Pracovná frekvencia: ~ 20 – 70 kHz
Dosah: ~ 50 m²

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 upozornenia
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.
-  V prípade, že je potrebné výrobok opravovať, v každom prípade používajte iba originálne náhradné diely, preto aby ste predišli 
prípadným vážnym škodám.

Zkontrolujte, prívodný kábel výrobku, v prípade že je poškodený nepoužívajte ho! Obráťte sa na servis prípadne na predajcu, ktorý Vám 
pomôžu zaobstarať originálny nepoškodený napájací kábel.

- 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.
 - 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 sú spôsobilé zodpovedať za ich bezpečnosť.
- Výrobok nie je hračka, preto ho držte mimo dosah detí, respektíve nenechajte deti bez dohľadu!
 
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.

Návod na použitie
ULTRASONIC XL 200 Ultrazvukový – Odpudzovač hlodavcov a hmyzu

55631

Popis
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myši, potkany a väčšinu nepríjemných škodcov  ďaleko od Vášho domova. Laboratórne testy dokázali, že ultrazvukové vlny nepriaznivo  
vplývajú na nervový systém škodcov a spôsobujú u nich nepokoj a to ich drží dalej od výrobku. Výrobok pracuje s hlasitosťou zhruba 60-
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Za škody spôsobené nevhodným použitím výrobca a ani dovozca nepreberá zodpovednosť. Zvlášť nie v tom prípade, ak sa dokáže, 
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