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Instructie 

 

1. Sluit het apparaat aan op het lichtnet. Het rode lampje gaat branden wanneer het apparaat 

werkt. 

2. Het gele lampje geeft de elektromagnetische functie aan en het groene lampje de 

echografiefunctie. Beide lampjes knipperen wanneer het apparaat goed werkt. 

3. Het nachtlicht kan worden ingeschakeld door de witte knop bovenop het apparaat in te 

drukken. Schakel het nachtlicht uit door op dezelfde knop te drukken. 

4. Laat het apparaat de gehele dag ingeschakeld. 

5. Als u een tweede apparaat wilt, controleer dan of dit ver genoeg verwijderd is van uw andere 

bestrijder. Eén bestrijder bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 200m2 

 

Technische specificaties 

Frequentie: 50/60Hz 

Vermogen: 230V AC 

Stroomverbruik: 0,08A 

 

Waarschuwing 

1. Gebruik deze bestrijder niet als u huisdierkonijnen of -knaagdieren hebt, aangezien het 

apparaat hen ongemak kan veroorzaken. 

2. Het apparaat heeft geen invloed op andere huisdieren en huishoudelijke apparaten. 

3. Houd het apparaat uit de buurt van water en buiten bereik van kinderen. 

4. Alleen voor gebruik binnenshuis. 

5. Bij het eerste gebruik van dit apparaat, is het normaal dat ongedierte actiever wordt en uit 

hun schuilplaatsen komen. De beste resultaten met mieren, kakkerlakken, spinnen en 

knaagdieren worden bereikt na 1 tot 3 weken.  

6. Wanneer u dit apparaat gebruikt om insecten weg te krijgen, vergeet dan niet een venster of 

de deur open te laten om ze te laten ontsnappen. 



7. Gebruik geen giftige stoffen of andere chemische producten tijdens het gebruik van het 

apparaat. Deze chemicaliën hebben de neiging om ongedierte aan te trekken, terwijl deze 

bestrijder ze verdrijft.  

8. Niet achter meubels plaatsen. 

 

AFVALVERWIJDERING:  

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen,  

maar milieuvriendelijk afvoeren.  

 

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden 

afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar 

naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. 

Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties 

voor de afvalverwijdering. 

  

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Duitsland 

 

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  

in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 

 

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres 

vermeld op uw factuur. 

 

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse 

gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden. 
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