
OGD-230V  

Model: OGD-230V 

ODSTRASZACZ GRYZONI MAX POWER 

(SIECIOWY 230V) 
 

Instrukcja obsługi i montażu odstraszacza 

 
Opis  
Urządzenie stosuje się wewnątrz pomieszczeń ( budynki 
mieszkalne , obiekty przemysłowe, zabudowania gospodarcze, 
domki letniskowe itp.). Urządzenie emituje modulowany sygnał 
akustyczny o zmiennej częstotliwości, odstraszając małe gryzonie 
np.: kuny, łasice, szczury, myszy. Gryzonie nie tolerują 
generowanych sygnałów, które są bardzo uciążliwe i nieprzyjemne 
dla ich ośrodka słuchu. Po kliku dniach (okres adaptacji) omijają 
miejsca gdzie jest zamontowany odstraszacz. 
 
Charakterystyka urządzenia  
Odstraszacz jest przystosowany tylko i wyłącznie do zasilania 
sieciowego 230V, odstraszacz posiada bardzo oszczędny 
układ zasilania , w trybie pracy 24H, zużywa miesięcznie tylko 
0,8 kWh. 
 
Montaż i uruchomienie  
Urządzenia nie należy montować w miejscach gdzie może być 
narażone na bezpośrednie działanie złych warunków 
atmosferycznych( np., deszcz, ostre słońce), np. w przypadku 
zalania urządzenia wodą może dojść przy bliskim kontakcie z 
nim do porażenia prądem elektrycznym, co jest niebezpieczne 
dla zdrowia i życia. Zaleca się montaż i stosowanie urządzenia 
zgodnie z instrukcją. 
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Parametry produktu 
Pobór energii: 0,9 W 
Zużycie energii:(miesięcznie) – 0,8 kWh 
Wymiary(w x sz x dł): 86 x 61 x 84 mm 
Waga: 0,115 kg 

 

Recykling produktu  
Urządzenie zawiera wiele elementów, które mogą zostać poddane 
recyklingowi. Powinno być traktowane jak każdy inny wyrób 
elektroniczny i usuwany zgodnie z odpowiednimi w danym kraju 
regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych.  
Producent zachowuje sobie prawo do zmiany danych 
technicznych urządzenia.  
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NR REJ. GIOŚ: E 0002240WZ ARGO-FILM 
 

Zakład Gospodarki Odpadami Nr 6  

 
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ul. Krakowska 180, 52-015 Wrocław 
 

tel.: 071 794 43 01,  

należy przekazać do wyspecjalizowanego  

0 515 122 142   
 

punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęty   
 

   
 

bezpłatnie.    
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