
 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ PR-2604 
Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προϊόντα της εταιρείας μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις 

οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για μέγιστη αποδοτικότητα αλλά με χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας και χωρίς τη χρήση χημικών, αποτελεί την καλύτερη λύση για την απώθηση των ενοχλητικών και 

επικίνδυνων εντόμων & τρωκτικών. 

Εξήγηση τρόπου λειτουργίας: 

1． Η συσκευή δεν χρησιμοποιεί επικίνδυνα για τον άνθρωπο ή τα κατοικίδια, χημικά! 

2． Η συσκευή απωθεί τα βλαβερά έντομα όπως μύγες, κουνούπια, κατσαρίδες αλλά και τρωκτικά όπως ποντίκια 

αρουραίους κλπ. Οι υπέρηχοι επιτίθενται στο ακουστικό και νευρικό σύστημα των εντόμων και τρωκτικών, 

δημιουργώντας ένα δυσάρεστο περιβάλλον στο οποίο δε μπορούν να προσαρμοστούν. 

3． Επιπλέον τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα εισχωρούν ακόμη και στις ρωγμές τοίχων, όπου δε φτάνουν οι υπέρηχοι, ώστε 

να εκδιώξουν από τις φωλιές τους τα έντομα και τρωκτικά. 

Χρήση και εμβέλεια： 

1． Η συσκευή είναι κατάλληλη για εσωτερική οικιακή χρήση αλλά και για εστιατόρια, ξενοδοχεία και γραφεία. 

2． Η εμβέλεια της συσκευής, σε κατάλληλες συνθήκες και με σωστή χρήση μπορεί να φτάσει τα 60 τετραγωνικά μέτρα. 

3． Αφού συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες και θα 

ξεκινήσει η παραγωγή υπερήχων (πράσινη λυχνία), καθώς και ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί (κόκκινη λυχνία).  

4． Επιλέξετε το χώρο με το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφάνισης εντόμων για την τοποθέτηση της συσκευής. 

5． Κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της συσκευής, πιθανόν να παρατηρήσετε αύξηση στην εμφάνιση των εντόμων, 

λόγω της προσπάθειας τους να απομακρυνθούν από το χώρο. Αυτό είναι φυσιολογικό και τελικά θα παρατηρήσετε 

πλήρη απουσία εντόμων και τρωκτικών, στον προστατευμένο από τη συσκευή χώρο. 

6． Λόγω της μεγάλης διάρκειας εκκόλαψης των αυγών των εντόμων, είναι πιθανό να εμφανιστούν και πάλι έντομα μετά 

από κάποιο διάστημα, αλλά τελικά η συσκευή θα καταφέρει να τα απωθήσει και ο χώρος θα είναι εντελώς καθαρός 

από έντομα και τρωκτικά σε περίπου 4 με 6 εβδομάδες. Αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη, για να αποφύγετε νέα 

μόλυνση από έντομα και τρωκτικά! Η κατανάλωση ρεύματος είναι ελάχιστη και σας απαλλάσσει από τη χρήση 

χημικών και παγίδων επικίνδυνων για την υγεία. 

Συντήρηση – καθαρισμός - Ασφάλεια： 

1． Οι υπέρηχοι, όπως και όλοι οι ήχοι, αντανακλώνται από σκληρές επιφάνειες και απορροφώνται από μαλακές όπως 

χαλιά, καναπέδες, κλπ. Μη τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από έπιπλα ή άλλα αντικείμενα καθώς μειώνεται η 

αποδοτικότητα της. 

2． Καθαρίστε με ένα μαλακό ελαφρά βρεγμένο πανί και ποτέ μη βουτάτε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. 

3． Αν στο χώρο υπάρχουν κατοικίδια χάμστερ, άλλα τρωκτικά ή κατοικίδια έντομα, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή! 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ                                                    Α.Μ.Π. 00510 - (Π∆ 117/2004) 

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να 

ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής  

τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον 

τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: EMC Directive: 2004 / 108 / EC, Low Voltage Directive (LVD): 2006 / 95 / EC 

& Restriction of Hazardous Substance (RoHS) Directive: 2002/95/EC 

Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι το ηλεκτρικό εντομοαπωθητικό PR-2604 συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα: 

EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005, EN61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007, EN60335-1:2002+A1:2004+A2:2006+A12:2006, 

EN60335-2-59:2003+A1:2006, EN50366:2003+A1:2006, EPA3050B, EN1122:2001, EPA3052, EPA3060A, EPA7196, EPA3040C & EPA8270C 
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