
HONDEN EN MUGGEN VERJAGER 
ENV-1415

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G 

Ondersteuning na aankoop.  
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Honden en muggen verjager. 

Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige garantie 
maar ook een toegewijde helplijn en webondersteuning om u van dienst te zijn. 
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HANDLEIDING DRAAGBARE VERJAGER
Voorwoord
Dank u voor het aanschaffen en gebruiken van onze Draagbare Verjager. Voor gebruik, 
lees deze handleiding aandachtig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

FUNCTIES
Verjaag honden
Verjaag muggen
Zaklamp

INHOUD VAN DE VERPAKKING
1.  Verjager 
2.  Gebruikershandleiding
3.  Garantiekaart
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BEDIENING EN ONDERDELEN

Muggen verjaag knop

Batterijluikje

Indicator LED

Muggen verjaag zoemer

Zaklamp knop Honden verjaag knop Honden verjaag zender

Zaklamp LED

FUNCTIES VAN DE KNOPPEN EN DE LED INDICATOR
Honden verjagen
-  Druk op de ‘Dog’ knop om de honden verjaag functie te activeren, waarbij de 

zaklamp LED gaat knipperen en de indicator LED rood gaat branden.
-  Laat de ‘Dog’ knop los om de honden verjaag functie uit te schakelen.

Opmerking: gebruik dit product alleen om uzelf te beschermen tegen agressieve honden.

Muggen verjagen
-  Druk op de ‘Mosquito’ knop om de muggen verjaag functie in te schakelen, waar-

bij de indicator LED groen gaat branden.
-  Druk nogmaals op de ‘Mosquito’ knop om de muggen verjaag functie uit te 

schakelen.
-  Nadat de muggen verjaag functie is geactiveerd zal de Draagbare Verjager deze 

functie na 8 uur automatisch uitschakelen.

Zaklamp
-  Druk op de ‘Torch’ knop om de zaklamp in te schakelen.
-  Druk nogmaals op de ‘Torch’ knop om de zaklamp te laten knipperen.
-  Druk nogmaals op de ‘Torch’ knop om de zaklamp uit te schakelen.
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UITSCHAKELEN
-  Houd de ‘Torch’ knop gedurende 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te 

schakelen.

Opmerking: De fabrikant, leverancier en wederverkoper kunnen niet aansprakelijk 
worden gehouden voor gevolgschade, ongelukken en kosten ontstaan door het al dan 
niet onjuist gebruik van dit product.

BATTERIJ PLAATSEN EN POLSBAND BEVESTIGEN

Om de batterij de plaatsen, open het batterijluikje en plaats een 6LR61 (9V) alkalinebatterij.
Als de batterij niet genoeg spanning heeft zal de indicator LED rood gaan knipperen en 
dient u een nieuwe
6LR61 (9V) alkalinebatterij van hoge kwaliteit te plaatsen.
Als u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt, de batterij verwijderen..
* De batterij niet blootstellen aan hoge temperaturen zoals zonneschijn, vuur en dergelijke.
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SPECIFICATIES
Specificatie van de functies
Muggenverjager met sonische frequenties
Hondenverjager met ultrasone frequenties
Zaklamp met witkleurige LED
Groene LED indicator – Muggen verjaag modus
Rode LED indicator – Honden verjaag modus
Rood knipperende LED indicator – Batterijspanning laag
Zaklamp knop: aan/knipperen/uit
Bedrijfsvoltage 6LR61 alkalinebatterij 9V
Stroomverbruik (pulse) 2.2W (max.)
Bedrijfstemperatuur -10oC tot 50oC
Bewaartemperatuur - 20oC tot 60oC

Technische specificaties kunnen zonder vooraankondiging wijzigen.

WAARSCHUWING
• Bewaar het product buiten bereik van kinderen.
• Gebruik het product alleen voor de doeleinden waar het voor ontworpen is.
• Houdt het product weg van uw oren.
• Stel het product niet bloot aan water, ten alle tijden droog houden.
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VERWIJDERING

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen 
en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de 
menselijke gezondheid als afval be-staande uit elektrische en elektronis-
che apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden 
niet met het huishoudafval wegge-gooid moeten worden. Neem contact 
op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien 
zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor 
recycling in uw omgeving.




