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Anti-huisstofmijt-stekker 
230-V-apparaat
nr: 222-838

Dit effectieve elektronische apparaat is de ideale oplossing om op een volledig 
ongevaarlijke en ecologische manier huisstofmijten uit uw woonvertrekken te ver-
wijderen. Mijten zijn de hoofdoorzaak voor allergische reacties van de luchtwegen.

Werking: Door middel van het uitzenden van ultrasone impulsen die door het 
menselijk gehoor niet worden waargenomen en ook voor huisdieren niet storend 
zijn, vermindert de mijtenpopulatie. Bij continu bedrijf van de anti-mijtstekker kan 
de concentratie huisstofmijten in de toepassingsruimte worden verlaagd. Dit zorgt 
voor een geleidelijke vermindering van de allergische symptomen van gevoelige 
personen. Een wetenschappelijk aantoonbare vermindering van de hoeveelheid 
mijten begint vanaf 50 dagen continu bedrijf. De anti-mijtstekker werkt op een 
netspanning van 230 V - 50 Hz en kan ongeveer 90 m3 bestrijken. Voor optimale 
resultaten raden wij een continu gebruik aan en de installatie in ruimten waar zich 
vooral mensen ophouden die allergisch zijn voor huisstofmijten.

Gebruik: Steek de anti-mijtstekker in een goede toegankelijk 230 V-stopcontact. 
De blauwe LED gaat branden, knippert gedurende ca. 3 seconden (kalibreringsfa-
se) en blijft hierna ingeschakeld. De ingeschakelde anti-mijtstekker geeft een zwak 
tikkend geluid af dat kan worden waargenomen als u uw oor dicht bij de stekker 
houdt. Als de anti-mijtstekker uit het stopcontact wordt getrokken, moet u om kali-
breringsdoeleinden ongeveer 10 seconden wachten, voordat u hem weer insteekt.



Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met be-
perkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, 
behalve als deze personen onder toezicht staan of instructies voor gebruik hebben 
gekregen van eenpersoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen 
moeten in de buurt van de anti-mijtstekker onder toezicht worden gehouden en zij 
moeten uit de buurt worden gehouden van het apparaat.
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