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Rovar- és rágcsálóriasztó 
Használati útmutató 

 

Az elektromos rovar és rágcsáló riasztó forradalmi, innovatív 

áttörés a kártevő riasztásban. Egy integrált chip, melynek 

használata egyszerű, és biztonságos. 

A konnektorhoz csatlakoztatva ultrahangos jelet bocsájt ki, 

mely irritálja a kártevők idegrendszerét. Állatbarátoknak is 

tökéletes megoldás, hogy távol tartsa a kéretlen látogatókat 

otthonától, mivel a elektromos rovar- és rágcsálóriasztó nem 

halálos a kártevőkre nézve, csak hatásosan elűzi őket. Minden 

otthonban és épületben jelen lévő elektromos mezőn keresztül 

impulzusokat küld. Ez az impulzus zavarja a kisebb rágcsálókat, 

kártevőket, melyek azonnal elmenekülnek a területről. 

Minden készülék körülbelül 230 négyzetméter területet fed le 

egy egyszintes épületben. Ajánlott központi helyen elhelyezni, a több szintes épületek esetében úgy 

hogy a különböző szinteken egymással átellenben lévő fali konnektorhoz legyenek csatlakoztatva.  

 
Az elektromos rovar- és rágcsálóriasztó előnyei: 

 Modern, ultrahangos rágcsáló- és rovarriasztó 

 Az ultrahang megzavarja a rágcsálókat és a rovarokat, kellemetlenné teszi számukra a környezetet, 

így irritálja és elriasztja őket. 

 Kiűzheti lakásából a patkányokat, egereket, csótányokat, pókokat, bogarakat, legyeket, szúnyogokat. 

 Vegyszermentes riasztás: nem kell aggódnia, hogy a vegyszerektől problémája lesz. 

 Nem öli meg a kellemetlenkedő rágcsálót vagy rovart, hanem elriasztja, így nem marad a helyszínen 

tetem, állatbarátoknak is nagyszerű megoldás 

 Elektromos áramról működik: nincs semmilyen káros, vegyi anyag párolgás 

 Biztonságos használat a lakásban, étteremben, irodában vagy bármilyen épületben 

 A készülék nem hat háziállatokra (kivéve tarantula, hörcsög, futóegér, nyúl, vagy más rágcsálók), 

gyermekekre, számítógépekre vagy más elektromos készülékekre. 

 Energiatakarékos működés, alacsony fogyasztású. 
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Környezetbarát és biztonságos az egész család számára 

Az elektromos rovar- és rágcsálóriasztó egy ultrahang frekvencián működő innovatív eszköz, mely 

hatékonyan riasztja el az egereket, patkányokat, pókokat, szúnyogokat, hangyákat, ezüstmolyokat, 

fülbemászókat, poloskákat, százlábúakat, és más rovarokat. Használata felnőttek, gyermekek és 

állatok környezetében is biztonságos. 
 
 

  
 

 
Használata: 

1. Csatlakoztassa a készüléket egy fali konnektorhoz. Ha a konnektor kapcsolóval működik, 

ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva. 

2. A zöld fény villogni kezd, és a piros, illetve az éjszakai fények is világítanak, ha a készülék be van 

kapcsolva. 

3. A készülék megkezdi a programot, és elkezdi a kártevők elriasztását. Kérjük, vegye figyelembe, 

hogy a piros fény nem világít, ha a készülék OFF/KI ciklusban van. 

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót.  
 
 
 
 
 
 
 
 

HASNONLÓ TERMÉKEK 

 KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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