
Ultrasone ongedierte verjager met

Bewegingsdetector – Op zonne-energie
HOMEVITAAL

Hartelijk bedankt :)

Bedankt voor het bestellen van de 

Dentoolsu ltrasone kattenverjager!I n deze 

producthandleiding leggen we je meer uit 

over het plaatsen en gebruiken van de 

kattenverjager. 

Beoordeling

U ontvangt binnenkort een mail vanuit 

bol.com om ons als partnerverkoper 

te beoordelen! (Wellicht heeft u deze 

al ontvangen, en kunt u de mail nog 

terugvinden) Wij zien heel graag uw 

beoordeling tegemoet, een positieve 

beoordeling zou heel veel voor ons 

betekenen als startende partnerverkoper!

Met vriendelijke groet,

Homevitaal

Partner van Bol.com



1. Haal alle onderdelen uit de verpakking en 

controleer of alles aanwezig is. De verpakking 

dient een ultrasone ongedierte verjager te 

bevatten, en drie losse onderdelen waarmee je 

de spies in elkaar kunt zetten.

2. Zet de spies van de verjager in elkaar door de 

drie losse stukken in elkaar te schuiven. Plaats 

vervolgens de kop van de verjager op de spies.

3. Zet het apparaat aan door de aan/uit-knop op 

“ON” te zetten.

3. Als de verjager eenmaal aan staat, zal 

deze het LED lampje en ultrasone geluid voor 

15 seconden activeren. Nadat de verjager 

geactiveerd is, schakelt deze over naar stand-by 

modus.

4. Het apparaat is nu klaar om geplaatst te 

worden. De verjager dient geplaatst te worden 

op een plek waar door de dag heen voldoende 

zonlicht komt, om de batterijen opgeladen te 

houden. Hou verder bij het plaatsen rekening 

met het effectieve bereik van het apparaat.

� De verjager werkt het beste als de kop 

ongeveer 22 tot 25 centimeter boven de grond 

geplaatst wordt.

� Let op dat je de verjager zorgvuldig in de grond 

plaatst. Controleer dus eerst of de grond geschikt 

is om de verjager in te plaatsen.

� Als de Passieve InfraRood sensor een beweging 

detecteert, zal het LED lampje voor 3 seconden 

knipperen en wordt de ultrasone pieptoon voor 15 

seconden verstuurt. Hierna schakelt de verjager 

terug naar zijn stand-by modus.

� Laat de ongedierte verjager voortdurend werken 

voor de beste resultaten

� Dompel de verjager niet onder in water

� Zorg dat de Passieve InfraRood sensor niet 

bedekt is

Bereik: 8 tot 9 meter

Horizontale bereik: 110 graden

Verticale bereik: 55 graden

Het plaatsen van de verjager Tips


