
CZODPUZOVAČ HMYZU A HLODAVCŮ 
Návod k použití Model: TS-0614

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrob-
ku. Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte 
tento návod k použití. Návod uschovejte i pro 
pozdější nahlédnutí. Pokud přístroj předá-
váte dalšímu uživateli, předejte mu i tento 
návod.

Charakteristika přístroje
•  přístroj vyžene z Vašeho domova nepříjem-

ný hmyz a hlodavce
•  působí na komáry, mouchy, moly, mraven-

ce, rybenky, pavouky, šváby,...
•  účinný i na myši, potkany, ...
•  neobsahuje žádné nebezpečné chemikálie 

či pesticidy
•  přístroj pracuje na principu šíření zvuko-

vých vln
•  působí na ploše až 230m²
•  jednoduše zapojíte do el. zásuvky
•  neprodukuje žádná rušení, která by byla 

nebezpečná pro okolní el. přístroje či osoby
•  přístroj je bezpečný pro děti a domácí 

zvířata

Bezpečnostní upozornění
•  Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém 

štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem 
elektrického proudu. 

•  Nepoužívejte přístroj venku.
•  Přístroj je určen pouze pro domácí použití 

ve vnitřních prostorech.
•  Nepoužívejte ve vlhkých prostorech (např. 

koupelně)!
•  Chraňte přístroj před vlhkem a mokrem.
•  Chraňte přístroj před působením extrém-

ních teplot.

•  Chraňte přístroj před působením přímého 
slunečního záření.

•  Přístroj neponořujte do vody.
•  Chraňte přístroj před pády, nárazy, apod.
•  Nepoužívejte žádné několikanásobné zá-

suvky, rozdvojky nebo prodlužovací kabely.
•  Neumísťujte přístroj v blízkosti horkých 

zdrojů (plynové, elektrické hořáky, atd.). 
•  Chraňte přístroj před kontaktem s vodou 

či vlhkem - nebezpečí úrazu el. proudem! 
•  Nemanipulujte s přístrojem, pokud máte 

vlhké nebo mokré ruce - nebezpečí úrazu 
el. proudem!

•  Nepoužívejte dále přístroj, pokud jeví 
známky jakéhokoli poškození, kontaktujte 
odborný servis.

•  Nikdy přístroj nerozebírejte ani nijak nepo-
změňujte.

•  Opravy svěřte pouze odbornému servisu.
•  Igelitové sáčky udržujte mimo dosah dětí - 

nebezpečí udušení.
•  Přístroj není dětskou hračkou. 
•  V přítomnosti dětí dbejte zvýšené opatr-

nosti!

Použití
Zapojte přístroj do el. zásuvky. Rozsvítí se 
noční světlo a zelená kontrolka začne blikat. 
Blikající zelená kontrolka indikuje zapojení 
přístroje do zdroje el. proudu. Přístroj pracuje 
v cyklech - červená kontrolka rozsvěcující  se 
v pravidelných intervalech signalizuje aktivaci 
přístroje. Pozn.: Doporučená doba zapojení 
přístroje je 2-4 týdny (závisí na druhu a počtu 
škůdců a schopnosti jejich reprodukce).
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Technické údaje
Napětí: 230V
Frekvence: 50Hz
Příkon: 10W
Účinná plocha: až 230m² (na volné ploše bez bariér)
Přístroj třídy ochrany II.
Použití pouze ve vnitřních prostorech

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekono-
mická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace vý-
robku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 

potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajiš-
ťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude 
brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
•  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
•  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení … ) 
•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
•  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodné-

ho příslušenství či nevhodných nástrojů apod. 
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při 
přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.Dodavatel si vyhrazuje právo na případné 
změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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