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Omwille
van het
milieu
100%
recyclingpapier

Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV.
Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan.
Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.
© Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV
Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo
Internet: www.conrad.com

Belangrijk! Beslist lezen!

Introductie

Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product.
Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname
en het gebruik.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die
ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het
recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij
niet aansprakelijk.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!
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Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.
Met dit product heeft u een ongedierteverdrijver volgens de nieuwste ontwikkelingen in de techniek aangeschaft. Door de hoogwaardige elektronica
is het mogelijk geworden om met een apparaat een groot aantal van “plaaggeesten” te verdrijven en dit zonder inzet van chemicaliën.
Lees eerst deze handleiding volledig en zorgvuldig door voordat u de VARIObescherming in gebruik neemt.
U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid
en het gebruik.
Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische Dienst,
Nederland: 053 - 428 54 80
Ma. - vr. 09.00 - 20.00 uur
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Belangrijke opmerkingen
1. Sluit het apparaat uitsluitend aan op 115 - 230 Volt wisselstroom.
2. Controleer voordat u het apparaat gebruikt of deze niet beschadigd is.
3. Het apparaat mag niet onder water komen en is niet geschikt voor buiten.
Niet in de buurt van kleine kinderen gebruiken.
4. Elektrische apparaten zijn geen spelgoed en horen niet thuis in kinder
handen.
5. Let erop, dat het verpakkingsmateriaal zorgvuldig verwijderd wordt en
niet in handen van kinderen terechtkomt.
6. Verwijder het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk.

Functie en gebruik van de VARIO-bescherming
Na het aansluiten van het apparaat op een stopcontact zend het apparaat
een voor het menselijke oor amper hoorbare ultrahoge toon uit. Dit geluid is
eventueel zacht te horen omdat van natuur uit bepaalde mensen zulke
frequenties meer of minder kunnen horen. Om te kunnen zien of het apparaat
goed werkt is deze met een rode lichtdiode uitgerust en licht op als het
apparaat juist functioneert.

altijd een dode hoek waar geen werking is.
3. Echter kan het voorkomen (bijzonders in het buitenland) dat een bepaald
soort ongedierte niet te verdrijven is dit komt omdat deze niet tot de soorten
horen die meestal bij ons voorkomen.
4. De levensduur van het apparaat bedraagt bij permanent gebruik (24 uur)
ca. 5 jaar.

Technische gegevens
Voedingsspanning
Veiligheidsklasse
Berschermsoort
Vermogensopname
Werkingsbereik
Functiecontrole

:
:
:
:
:
:

115/230 Volt, 40/60 Hz
II
afgedekt
0,8 Watt
ca. 40 m2
LED

Let erop als u het apparaat doorgeeft dat deze handleiding bijgevoegd is.
Het apparaat is opgebouwd volgens de voorschriften van de Europese richtlijnen (elektromagnetische verdraagzaamheid 89/336/EWG), de elektrische
productiemiddelen voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen
(73/23/EWG).

Instellen van de frequenties:
Belangrijke punten voor een perfecte werking tegen ongedierte
1. De frequenties via de keuzeschakelaar op het apparaat instellen voor de
gewenste toepassing:
Schakelpositie A
Schakelpositie B

:
:

Schakelpositie C

:

ca. 7.000 Hz, verdrijft steekmuggen en vlooien
ca. 10.000 Hz, verdrijft, muizen, ratten en
huismuggen
ca. 12.000 Hz, verdrijft marters en kakkerlakken.

2. Plaats het apparaat in een stopcontact en positioneer het zodat de
geluidsstralen zonder obstakels in de ruimte kunnen komen en er geen
gordijnen, dekens of meubels in de weg staan. Achter het apparaat is
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