Návod k použití přístroje: Deramax‐Mites (ultrazvukový odpuzovač roztočů)
Popis přístroje:
Odpuzovač Deramax‐Mites slouží k ochraně prostoru ve kterém je umístěn před roztoči resp. před jejich
prachovými výtrusy, které způsobují alergické reakce jako je alergická rýma, kašel, nebo astma. Jedná se o
nejmodernější metodu boje proti roztočům, která je velmi perspektivní a předpokládá se její masové využití v
budoucnosti. Přístroj Deramax‐Mites generuje signál s proměnným kmitočtem v pásmu kolem 40 000Hz, díky
kterému dochází k narušení reprodukčního cyklu a vývoje roztočů. Nejedná se tedy o v pravém slova smyslu
„odpuzovač na roztoče“, který zajistí „vystěhování“ roztočů z chráněného prostoru, ale o zařízení, které redukuje
množství roztočů a tím i prachu z jejich výtrusů. Pracovní kmitočet odpuzovače je v oblasti, která je jak pro
člověka, tak i pro běžná domácí zvířata za hranicí slyšitelnosti, proto přístroj neruší a neobtěžuje své okolí.
Klinické testy prokázaly, že při využití ultrazvukového signálu v rozsahu okolo 40 kHz klesl počet roztočů již po
třech měsících.
Uvedení do provozu:
Vsuňte napájecí konektor externího zdroje do napájecí zdířky v přístroji, poté zasuňte napájecí zdroj do zásuvky.
Tím je odpuzovač připraven k použití.
Kontrola činnosti přístroje:
Uprostřed dolního okraje čelní strany odpuzovače se v pravidelných intervalech rozsvěcuje červené indikační
světlo prosvítající skrz plastovou krabičku. Aby indikační světlo nepůsobilo rušivě, je pouze slabě viditelné (pro
viditelnost stačí zastínit uvedenou část krabičky rukou nebo kontrolovat světlo v prostoru s nízkou intenzitou
okolního světla.
Umístění Přístroje:
Pro využití v rámci celé místnosti je vhodné přístroj umístit do jednoho z rohů místnosti a přední část směrovat
na protilehlý roh. Při využití především na lůžko (postel), by měl být přístroj přední částí směrován především na
toto lůžko.
Upozornění:
Tento výrobek není lékařským přístrojem a nenahrazuje odborné vyšetření lékařem ani jiným specializovaným
pracovníkem v medicíně. Zdravotní potíže vždy nejdříve konzultujte s lékařem.
Technické údaje:
Napájení odpuzovače: 12V (externí stejnosměrný napájecí zdroj).
Pozn. Použitý napájecí konektor na odpuzovači je typ 2.1, kladný pól (+) je ve střední části zásuvky) konektoru.

Pracovní kmitočet odpuzovače: 36kHz – 41kHz.
Dosah přístroje ve vnitřních prostorách: do 50m2.

Výrobce: Deramax.cz s.r.o., Za Drahou 1424, Valašské Meziříčí, 757 01
Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Deramax.cz s.r.o.
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