
Ultrasone ongediertebestrijder Gebruikershandleiding

Werkingsprincipe
Dit product maakt gebruik van moderne micro-elektronische technologie en produceert ultrasone en
bionische geluiden in een frequentie tussen 18KHz - 65KHz. Het werkt in het auditieve systeem en
het zenuwstelsel van muizen, ratten, kakkerlakken en ander ongedierte, waardoor ze zich
ongemakkelijk voelen en wegrennen van het gebied dat geluidsgolven uitzendt.

Belangrijkste specificaties
1. Voedingsspanning: 100-240V AC, 50/60Hz
2. Stroomverbruik: <4W
3. Frequentiebereik: 5 modi, die kunnen worden geselecteerd door op de aan uit knop te

drukken.

Mode Frequency Sound Pest Type Light Knippert

Mode 1 25KHz - 65kHz ultrasone muis groen / langzaam

Mode 2 19kHz - 25KHz bionische kakkerlak rood / langzaam

Mode 3 22KHz - 25KHz ultrasone kakkerlak groen en rood /
langzaam

Mode 4 19kHz - 65kHz ultrasone /
bionische

muis / kakkerlak groen & rood / snel

Modus 5 18KHz--30KHz ultrasoon /
bionische

muis / kakkerlak rood / snel

Het wordt aanbevolen om regelmatig van frequentiebereik te wisselen om te voorkomen dat
ongedierte zich aanpast aan de ultrasone en bionische geluiden.

Bedieningsmethoden
1. Plaats het product 7-20 inch van de grond om de beste resultaten te bereiken.
2. Steek het product rechtstreeks in een 100-240V-stopcontact en de standaardmodus is modus

1, terwijl het indicatielampje langzaam groen knippert.
3. Druk op ''Touch Button'' om beurtelings tussen de 5 modi te schakelen.

Gebruik en dekking
1. Dit product wordt voornamelijk gebruikt om kakkerlakken, muizen en andere knaagdieren af

  te weren en heeft bepaalde effecten bij het weren van spinnen, tantes, vlooien enzovoort.
Plaats geen knaagdieren (zoals gerbils, hamsters of cavia's) in het ultrasone werkgebied.

2. Dit product kan op de volgende plaatsen worden gebruikt: Huizen en appartementen,
horecagelegenheden, bedrijven, musea, bibliotheken, banken, wijnkelders,
boerderijgebouwen, boten en campers, instellingen, enz.

3. De effectieve dekking is ongeveer 13 vierkante meter, wat is genoeg voor een kamer. De
effectiviteit zal beter zijn als er meer units of andere ongedierte bestrijdingsmethoden in de
ruimte worden gebruikt.



Sensor Functie
Met het sensorgat kan het intelligent schakelen volgens de lichtconditie zonder op een knop te
drukken.

1. Het nachtlampje gaat automatisch aan als het donker is en gaat uit als het helder is.
2. In modus 4 verandert de luidspreker om ultrasone golven te produceren wanneer het donker

is en binoc-golven wanneer het helder is.

Voorzorg
1. Vanwege de frequentie omzetting kan dit product wat ''sissend'' geluid produceren, wat een

normaal verschijnsel is en onschadelijk is voor het menselijk lichaam.
2. Gebruik het product nooit buitenshuis en plaats het nooit op plaatsen met een hoge

temperatuur en op vochtige plaatsen. Plaats het product niet in water of een andere vloeistof.
3. Kinderen moeten worden gewaarschuwd dat ze niet met het product kunnen spelen terwijl het

werkt.
4. De effecten zijn zichtbaar na gebruik van het product en de beste effecten worden bereikt na

gemiddeld 10-20 dagen continu gebruik. Soms zijn de mise, ratten en kakkerlakken in het
begin actiever, wat aangeeft dat het ongedierte geïrriteerd is. Dan zal het ongedierte na
verloop van tijd vluchten. Zelfs als ze niet meteen vluchten, zal het ongedierte lusteloos
worden, een slechte eetlust hebben en hun voortplantings- en invasie vermogen verliezen.

5. Zorg ervoor dat de producten niet worden belemmerd door meubels, gordijnen, enz.
Ultrasone golven gedragen zich op dezelfde manier als lichtgolven: ze gaan niet door
massieve deuren, muren, meubels enzovoort. Gebruik meerdere units voor grotere of
onregelmatig gevormde kamers.

''Afstoten'' is menselijker en beter dan ''Killing''
Onderzoek uitgevoerd door Amerikaanse experts toonde aan dat als een muis wordt gedood, een
andere wordt geboren of een nieuwe wordt vervangen, muizen nooit helemaal worden uitgeroeid. De
karkassen van muizen zijn prachtige schuilplaatsen en rijke voedingsbodems voor bacteriën en
ziekten. Als we de ongediertebestrijder gebruiken om de leefomgeving van de muizen te
verslechteren, verlagen we de ''draagkracht'' van de ruimte zodat er geen nieuwe muis wordt geboren
of vervangen en we ons geen zorgen hoeven te maken over de verborgen gevaren van dode muizen.
Dat wil zeggen, afstoten is menselijker en beter dan doden.



Meest gestelde vragen Hifi Change

1. Voor welke dieren kan het product gebruikt worden?
Het product kan gebruikt worden voor Muizen, Ratten, Kakkerlakken, Spinnen, Vlooien, etc.

2. Is het product schadelijk voor mijn huisdier?
Het product is niet schadelijk voor uw huisdier Wel wordt er afgeraden om het product naar
de mand of plek van uw huisdier te monteren.

3. Hoelang duurt het voordat ik verschil merk?
Na 10-20 dagen zal u verschil merken. De ongedierte zal dan minder te zien en te merken
zijn.

4. Kan ik het product ook buiten gebruiken?
U kunt het product NIET buiten gebruiken. Wij raden af om het product op plekken te
gebruiken waar deze nat kan worden.

5. Hoe groot is het bereik?
Het bereik van 1 hifi change is 13 vierkante meter.
Voor een huis raden wij het aan om meerdere te installeren.


