
INSTRUKCJA OBSŁUGI  

ODSTRASZACZA – OPASKI 
 

 

Ważne informacje 

1. Produkt jest wyposażony mikroprocesor, który emituje fale ultradźwiękowe 360°, fale 
elektromagnetyczne i fale bioniczne. Wpływają one na system nerwowy i słuchowy 
komarów.  

2. Opaskę należy nosić na nadgarstku. Nie należy przykrywać ubraniem działającej opaski. 
3. Efektywny zasięg działania wynosi 5-10m2. Wbudowana bateria wystarcza do 7 dni ciągłej 

pracy. 
 



Funkcje 

1. Naciśnij dolny boczny przycisk w celu uruchomienia działania opaski. Działanie odbywa się w 

trzech trybach: 

 1 tryb (01) (stała częstotliwość 62Hz) – dioda LED zaświeci się na niebiesko (ok. 2 

sek.) i będzie mrugać co 10 sek. Przeznaczony do pracy na zewnątrz. 

 2 tryb (02) (zmienna częstotliwość 34Hz – 50 Hz – 154 Hz) – kliknij dwa razy, aby 

uruchomić; dioda LED zaświeci się na niebiesko (ok. 2 sek.) i będzie mrugać co 10 

sek. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach. 

 3 tryb (03) (automatyczna przemienna częstotliwość 18,8KHz – 70KHz – kliknij trzy 

razy, aby uruchomić; dioda LED zaświeci się na niebiesko (ok. 2 sek.) i będzie mrugać 

co 10 sek. Tryb cichy wykorzystywany podczas snu. 

2. Naciśnij cztery razy aby wyłączyć (00). Niebieska dioda LED jest wyłączona, urządzenie 

znajduję się w trybie czuwania. 

3. Dioda LED zmienia kolor w zależności od funkcji: 

 Czerwony – ładowanie urządzenia: podłącz do kabla dołączonego do zestawu. 

 Zielony – ładowanie zakończone: odłącz kabel zasilania – urządzenie jest gotowe do 

pracy.  

 Niebieski – tryb pracy, dioda będzie mrugać co 10 sekund. 

4. Metoda ustawiania zegara: 

Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk ‘Ustaw czas’. Naciskając górny przycisk 

(Czas/Termometr/Kroki) ustaw najpierw godzinę, potwierdź, zaczynają mrugać minuty – 

ustaw poprawnie minutnik i zatwierdź. 

Aby wyświetlić godzinę, naciśnij górny przycisk. Ekran wyświetli ją przez 10 sekund i wróci do 

trybu czuwania 

*jeżeli bateria wyładuje się do zera, konieczne będzie ponowne ustawienie czasu.  

5. Termometr: 

Aby uzyskać poprawny pomiar temperatury ciała, należy mieć założoną opaskę przez 

minimum 10 minut (styczność ze skórą). Aby odczytać pomiar należy trzykrotnie nacisnąć 

górny przycisk ‘Czas/termometr/kroki’ w stopniach Celsjusza. Lub czterokrotnie aby odczytać 

pomiar w Fahrenheitach.  

Funkcja pomiaru temperatury służy tylko jako odniesienie. W zależności od warunków 

otoczenia mogą wystąpić odchylenia co do poprawności pomiaru. Produkt nie zastępuje 

medycznego termometru. 

6. Krokomierz: 

Naciśnij dwukrotnie górny przycisk ‘Czas/termometr/kroki’, aby wyświetlić liczbę zrobionych 

kroków. Wyświetlacz wskazuje najwyższą wartość 9999, potem urządzenie nalicza ponownie 

od 1, i automatycznie zeruje się po godzinie 00:00. Podczas opcji wyświetlania kroków 

przyciśnięcie górnego przycisku na 2 sekundy spowoduje reset ilości naliczonych kroków. 

 

Dane techniczne 

1. Wewnętrzny akumulator polimerowy 90mAh 3.7V (6 miesięcy czuwania; stałe używanie do 3 

dni po całkowitym naładowaniu). 

2. Częstotliwość pracy: 34Hz-70KHz. 

3. Ładowanie za pomocą portu micro USB 5V/1A. 



 

Opis ekranu 

 

Uwagi końcowe 

Jeżeli będziesz używać odstraszacza w określonym, zamkniętym środowisku przez długi okres czasu, 

komary mogą rozwinąć pewną odporność na dźwięki. Efektywność produktu wynosi do 80-90%. 

Urządzenie nie zastępuje pestycydów.  

Instrukcja została stworzona na potrzeby sklepu dzikaknieja.pl. Zabronione jest jej wykorzystywanie, 

kopiowanie, edytowanie oraz rozpowszechnianie bez uzyskania wcześniejszej zgody. 

 
DYSTRYBUTOR I IMPORTER:  
dzikaknieja.pl Wojciech Kurtyka  
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32-020 Wieliczka  
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PRODUCENT: 

Shenzhen Zooming Electronic Co., Ltd 

Room 503, Yonghe Building, No. 23-2, Yonghe Rd., Fuyong St., 

Bao’an Dist., Shenzhen, China 

+86 13925284910 

 


