
 

Odpuzovač hlodavců 
 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Tento přístroj je „nejbezpečnější ekologickou alternativou hubičů škůdců“. Chcete se vyhnout použití 
nebezpečných chemických látek (insekticidů a pesticidů) v každodenním životě, v blízkosti dětí a 
potravinářských produktů? Představujeme vám revoluční novinku v boji proti hlodavcům.  
Jak to funguje? 
Stačí zapojit přístroj do zásuvky a technologie začne pracovat tak, že dochází  ke změně pole okolo 
vašich kabelů a vznikne prostředí, které přispívá ke kontrole hlodavců. 
- Zelené světýlko: je stále rozsvícená zelená kontrolka 
- Červená kontrolka: červené světýlko se na 3 minuty rozbliká a na 3 minuty zhasne, tento cyklus se 
neustále opakuje po celou dobu, co je přístroj zapojený v síti.  
- Modré světýlko: Je to noční světlo, které můžete zapnout a vypnout pomocí tlačítka na horní části 
přístroje. 
Kolik přístrojů budu potřebovat k zajištění dostatečné ochrany? 
Výrobce doporučuje použít jeden přístroj na pokrytí plochy zhruba 2.000 čtverečních stop. Pokud 
chcete chránit větší plochu, doporučujeme použít další přístroj.  
Za jak dlouho uvidím výsledek? 
Maximální účinnosti dosáhne přístroj za sedm dní. V přechodné době ještě používejte mucholapky 
nebo jiné pasti. Po tomto úvodním období už přístroj zajišťuje plnou ochranu, pokud je soustavně 
zapojený. 
Instalace 
Zapojte do zásuvky. Pokud budou potřeba dva přístroje, zapojte je na dva protilehlé konce budovy. 
Rozbliká se červené světýlko, které znamená, že přístroj správně funguje. 
Doporučení pro dosažení co nejlepších výsledků 
1. Dávejte pozor, abyste nenechávali otevřené vstupní dveře, garážové dveře, okna apod., protože u 

nově příchozích živočichů chvíli trvá, než začnou účinky přístroje vnímat.  
2. Rovněž dávejte pozor, abyste neponechávali potraviny pro lidi či pro zvířata uložené tak, aby do 

nich škůdci mohli vniknout dřív, než na ně začne přístroj působit.  
3. Dávejte také pozor, abyste nové hlodavce nepřinesli spolu s potravinami apod. z prostor, kde se 

tento přístroj nepoužívá.  
4. Během první fáze používání přístroje je potřeba ještě doplňková ochrana proti škůdcům. 
5. Tento přístroj nemá žádný vliv na domácí zvířata, počítače či další přístroje (kromě křečků, myšek, 

králíků a dalších domácích mazlíčků z řádu hlodavců).  
Upozornění: 
Tento přístroj nesmí být vystaven kapající nebo tekoucí vodě. 
Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.  
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