
PEST REJECT ® PRO 
PEST REJECT ® PRO bejegyzett EU/CTM márkanév. 
Nemzetközi szabadalom folyamatban. A termék bárminemű másolása jogi következményt von maga 
után.  
 

 
 
Származási hely: Kína 

 
  



Köszönjük, hogy megvásárolta a Pest Reject ® Pro termékünket. A készülék használata előtt 
mindenképpen olvassa el figyelmesen a biztonsági utasítást. A használati utasítás célja, hogy a 
készüléket helyesen tudja használni, és a lehető legjobb eredményt tudja kihozni a termék 
használatából. A használati utasításokat elolvasást követően is őrizze meg.  
 
Pest Reject ® Pro  biztonságos, és innovatív készülék, amely ultrahangot és elektromágneses 
technológiát alkalmaz a kártevőkkel szembeni védekezés céljából. Ultrahanghullámokat bocsájt ki, 
amit a csótányok, pókok, hangyák, bogarak és rágcsálók nem viselnek el. Az elektromágnesesség az 
otthona, illetve irodája vezetékrendszerét használva működik, oly módon, hogy módosítja a 
környezet energiamezőjét és a kártevők számára kellemetlen környezetet teremt. Ez a rendszer elűzi 
a fészkükből a kártevőket, anélkül, hogy megölné őket.  
A Pest Reject ® Pro nagyon erős, és hatékony technológia, amely az impulzus erősítőnek 
köszönhetően akár 300 m2 területen is sikeresen fejti ki hatását.  
Emellett a Pest Reject ® Pro egy olyan készülék, amelynek nincsen káros hatása a környezetre, mivel 
sem mérgező vegyi anyagokat, sem mérgeket nem tartalmaz. Akár emberek, és háziállatok 
környezetében is teljesen biztonságosan használható.  
 
FIGYELEM! 

- Nem használja a Pest Reject ® Pro készüléket, ha háziállatként nyulat, vagy rágcsálókat, pl. 
hörcsögöt tart, mert ezekre is kellemetlen hatást gyakorol.  

- Más háziállatokra nincs hatása a készüléknek.  
- A készüléknek nincsen kedvezőtlen hatása sem számítógépekre, sem pedig háztartási 

eszközökre.  
- Tartsa távol a Pest Reject ® Pro terméket víztől, valamint vízzel teli vázáktól, valamint minden 

egyéb, folyadékot tartalmazó tartálytól.  
- A készülék első használatakor aktívabbá válnak a kártevők, és elhagyják a rejtekhelyüket. 

Ennek az oka az, hogy kellemetlenül érzik magukat és menekülni próbálnak.  
- A legjobb eredmény 1-3 hét után érjük el a csótányok, pókok, hangyák, és rágcsálók 

esetében. Jóllehet, azonnal kellemetlenül hat ezekre a kártevőkre a készülék, először még 
nem feltétlenül akarják elhagyni a fészküket.  

- Tartsa szem előtt, hogy több nagyon ellenálló csótányfaj is létezik,, amelyek esetében 
hosszabb ideig tart, hogy kiűzzük őket otthonainkból.  

- Soha ne hagyjon elérhető helyen élelmiszert, mert ez újabb kártevőket vonzhat az 
otthonába.  

- Ne hagyja nyitva az ajtókat, ablakokat, garázs, vagy alagsor ajtókat, annak érdekében, hogy 
újabb kártevők ne jelenjenek meg az otthonában.  

- A készüléket tartsa gyermekek elől elzárt helyen.  
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelő, vagy mentális képességű 

személyek, illetve kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel nem bíró személyek, kivéve, ha a 
biztonságukért felelősséget vállaló személy felügyeli őket, vagy megtanítja nekik, hogy 
hogyan kell a készüléket használni.  

- Ezt a terméket beltéri használatra tervezték. Ne használja a szabadban.  
- A készüléket az utasításoknak megfelelően kell használni.  

 
FONTOS: 

 Az ultrahang hullámok nem hatolnak át a falakon, bútorokon vagy ajtókon.  

 A készüléket úgy helyezze el, hogy ne legyen függöny, kanapé, vagy egyéb bútordarab 
mögött, amely az ultrahanghullámok terjedését gátolhatja.  

 A kellő védelem biztosításához helyiségenként legalább egy készülék kihelyezésére lesz 
szükség.  



 A jobb hatékonyság érdekében egy helyett, a helyiség két különböző pontján szereljen fel 
egy-egy készüléket.  

 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK: 

1. Csatlakoztassa a hálózatba a Pest Reject ® Pro készülékét, és ellenőrizze, hogy világít-e a 
feszültséget jelző fény.  

2. Miközben működik a készülék, a piros jelzőfény világít. Az elektromágneses funkció 
működését a sárga fény, míg a zöld fény az ultrahang működését jelzi. Ha villog a sárga fény, 
azt jelzi, hogy megfelelően működik az elektromágneses funkció. A zöld fény villogása az 
ultrahang funkció megfelelő működését jelzi.  

3. A készülék tetején lévő kis fehér gomb megnyomásával bekapcsolhatja az éjszakai fényt is. 
Nyomja meg újra ugyanezt a gombot ahhoz, hogy kikapcsolja az éjszakai fényt.  

4. Az év 365 napján, napi 24 órában hagyja bekapcsolva a készüléket.  
5. Amennyiben szüksége van második Pest Reject ® Pro készülékre is, bizonyosodjon meg arról, 

hogy kellő távolságban helyezze el a két készüléket egymástól. Egy Pest Reject ® Pro készülék 
kb. 300 m2 terület lefedésére alkalmas.  

 
A.) Éjszakai fény BE/KI kapcsológombja. 
B.) Éjszakai fény 
C.) Piros fény/feszültség alatt a készülék 
D.) Sárga fény / Elektromágneses funkció működik 
E.) Zöld fény/ Ultrahang funkció működik 
F.) Impulzuserősítő 

 
KARBANTARTÁS 
A Pest Reject ® Pro készülék nem igényel karbantartást. Korlátlan ideig használható.  
 
MŰSZAKI LEÍRÁS 
Feszültség: 230 V 50/60 Hz 
0,08 A 
 
Minőségi szavatosság 
Erre a termékre gyártási hibák miatt érvényes szavatosság az adott országban érvényes hatályos 
jogszabályokban rögzített időtartamig.  
A szavatosság nem érvényes nem megfelelő használat miatt bekövetkező károkra, gondatlan 
kereskedelmi használatra, a szokásost meghaladó mértékű kopásra, balesetekre, illetve nem 
rendeltetésszerű kezelésre.  
 
Ausztrália és Új-Zéland területén 
 A termékre bizonyos Fogyasztói Garanciák előnyei érvényesek. Ezeket az Ausztrália és Új-Zéland 
területén hatályos Fogyasztói törvények és Fogyasztói Garanciákról szóló 1993 évi törvény írja elő, 
amelyek a fogyasztó érdekeit védik. Kifejezett szavatosság Ausztrália és Új-Zéland területén nem 
érvényes a termékre. Más országokra a fenti bekezdés érvényes.  
 
VIGYÁZAT! 
HULLADÉKMEGSEMMISÍTÉS 

Ez a jel arra figyelmeztet, hogy a helyi jogszabályokat követve kell gondoskodnia a termék 
hulladékként történő kezeléséről. A terméket nem ugyanúgy kell kezelnie, mint bármelyik más 
háztartási hulladékot. A vonatkozó helyi jogszabályoknak megfelelően kell gondoskodnia e készülék 
megsemmisítéséről. A villamos és elektronikus készülékek olyan veszélyes anyagokat tartalmaznak, 



amelyek a környezetre és/vagy az emberi szervezetre károsak lehetnek, így ezek újrahasznosításáról 
a megfelelő módon kell gondoskodni.  

 Dupla szigeteléssel van ellátva a készülék. Ennek megfelelően nincsen szükség 
földelőkábelre a működtetéséhez. Ellenőrizze a készülék adattábláján feltüntetett feszültségadatok 
alapján, hogy a hálózati feszültség alkalmas-e a készülék működtetésére! 
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