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Használati Utasítás 
Termékkód: 55642 
 
NYEST riasztó 
 
Kedves Vásárló! 
Köszönjük, hogy minőségi termékünket választotta. Kérjük, kövesse a használati utasításban leírtakat. 
 
Termékleírás 
Inovatív, elemmel működtethető, rendkívül hatékony védelem a nyestek ellen. Nincs szükség csatlakoztatásra, 
se beszerelésre. Az integrált 60 mp. intervallumú kapcsoló megakadályozza, hogy a nyestek hozzászokjanak a 
hanghoz.   
 
Beszerelés 
Anélkül, hogy kellemetlen kábelezéssel fáradozna, ezt az új eszközt mostantól azonnal használhatja valamennyi 
elképzelhető helyen. A megfelelő elem vagy akkumulátor behelyezése után, a készülék az oldalán található 
kapcsoló „ON” állásba tolásával működőképes. A mellékelt vezetékkötegelők és csavarok segítségével 
rögzíthető a készülék. A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a kibocsátott akusztikus jelek terjedését ne 
akadályozza semmi. 
FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben a nyest járt már Önnél, meglehet, hogy megjelölte területét. Javasoljuk, hogy 
tiszítsa meg autóját, otthonát a szagoktól mielőtt lerögzíti a készüléket. 
 
Technikai adatok: 
Hatékonysági terület: 40 m
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környezettől függően 

Üzemi feszültség: 4 x C (baby elem, nem tartozék!) 
Energiafogyasztás: 2mA, készenléti állapotban 20µA 
Hangnyomás: ~ 78 dB  
Frekvencia: 12 kHz +/- 10% 
Hangjelzési idő: periódikus (minden 60 mp-ben be/ki) 
Tartozékok: 4 db 210mm-es vezetékkötegelő, 2 db csavar 
 
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 csatlakozókábeleit, sérült kábellel ne használja a készüléket. Forduljon a szervizhez vagy 
képviselethez, ahol szerezzen be eredeti sértetlen kábelt az üzemeltetéshez. 
- Javítást, karbantartást pl. biztosíték csere stb., csak megfelelően képzett, gyakorlott szakember végezhet. 
- 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. 
 
 
 
 
SK 
 
Návod na použitie 
Kód výrobku: 55642 
 
Odpudzovač kún 
 
Vážený Zákazník! 
Ďakujeme, že ste si vybrali práve tento výrobok vysokej kvality. Prosíme, dodržiavajte pokyny uvedené v 
návode na použitie. 
 
Popis 
Inovatívny mimoriadne účinný prístroj, napájaný z batérií, poskytuje ochranu proti kunám. Zariadenie nie je 
potrebné zapojiť ani nainštalovať. Integrovaný prerušovač vysiela v 60 sekundových intervaloch, a tak zabráni 
tomu, aby si kuny zvykli na toto zariadenie.   
 
Montáž 
Bez toho, aby ste museli inštalovať akúkoľvek kabeláž, môžete nové zariadenie používať všade tam, kde je to 
potrebné. Po vložení príslušných batérií alebo akumulátorov a prepnutí prepínača, ktorý nájdete na boku 
zariadenia, do polohy ON začne zariadenie pracovať. Pomocou priložených skrutiek je možné zariadenie 
kdekoľvek pripevniť. Výrobok je potrebné umiestniť tak, aby vysielanému signalu nič nestálo v ceste.  
Upozornenie: V prípade, že už kuny boli u Vás je veľmi pravdepodobné, že si označili svoj revír. 
Doporučujeme, aby ste pred montážou dôkladne vyčistili saponátom auto, byt alebo iné priestory, kde 
chcete prístroj použiť, od týchto pachov. 
 
Technické údaje: 
Pokrytie: 40 m
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 v závislosti od priestoru 

Napájanie: 4 x C (baby batéria, nie sú súčasťou balenia!) 
Odber: 2mA, v pohotovostnom režime 20µA 



Hlasitosť: ~ 78 dB  
Frekvencia: 12 kHz +/- 10% 
Zvukový signál: periodicky (každých 60 s sa zapne/vypne) 
Príslušenstvo: 4 ks 210mm zväzkovačov káblov, 2 ks skrutiek 
 
 
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 pokyny 
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 vzťahuje na 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., Nánanská 20, 94301 Štúrovo 
 
Ochrana 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. 
 

 


