
FAMILY FRIEND - Prijatelj, ki vas varuje pred komarji! 
Ultrazvočni. 
Tih. 
Prijazen okolju. 
 
Prijatelj je poseben. 
Prijatelj je inovativen elektronski pripomoček, ki vas neopaženo varuje in iz zraka, ki ga vdihavate odstrani 
vonjave in strupe. 
 
Prijatelj vas pred komarji varuje z  neznatnim ultrazvokom. 
Prijatelj razprši ultrazvok visokega razpona, ki je ljudem neslišen. Delovna frekvenca se samodejno giblje 
med 22 in 28 KHz. Ne morete ga slišati; vas ne moti in ne nadleguje. Ultrazvok omami komarje, ki nato 
odletijo v Prijatelju nedosegljiv prostor ali pa imajo težave z letenjem in niso sposobni določiti mesta 
»napada«. 
 
Prijatelj ne razprši kemičnih učinkovin v zraku. 
Z uporabo Prijatelja vam pred vstopom v prostor le - tega ne bo potrebno prezračevati. Prijatelja imate 
lahko vklopljenega kolikor časa želite tudi, ko ste v sobi. 
Zato je Prijatelj najbolj okolju prijazna rešitev za varovanje pred komarji. Je pravi prijatelj vsem, še posebno 
majhnim otrokom. 
Opozorilo: Prijateljev ultrazvok lahko zaznajo večje domače živali, še posebno veliki psi. 
 
FamilyFriend, nov, močnejši: nova oblika in 17% močnejši. 
 
Predlogi za uporabo 
 
Prijatelja vklopite v električno omrežje v sobo, kjer se želite znebiti komarjev. Za zagotavljanje učinkovitejše 
ultrazvočne razpršitve je potrebno, da sledite naslednjim navodilom: 

1. Prijatelja vklopite že pred nočjo, da predhodno preprečite prihod komarjev v sobo. Zahvaljujoč 
majhni porabi energije (v 150 urah Prijatelj porabi toliko energije, kot jo porabi 60W žarnica v 
desetih minutah), imate lahko Prijatelja neprekinjeno vklopljenega. 

2. V večjih sobah (nad 15m2) je priporočljivo, da uporabljate dve napravi hkrati, priklopljeni na dveh 
različnih mestih, da dosežete popolno pokritje prostora. Isto velja za uporabo v sobah s tapetami, s 
tekstilnimi tapetami ter za sobe opremljene s tankimi zavesami ali oblazinjenim pohištvom, 
tekstilne komponente v sobi absorbirajo del ultrazvoka, kar zmanjša učinkovitost naprave. 

3. Preverite, da vtičnica ni prekrita s pohištvom (slika 1) ali zavesami (slika 2). Prijatelja lahko 
uporabljate tudi ob odprtem oknu, če vtičnica ni usmerjena proti oknu ampak je usmerjena proti 
notranjosti sobe (slika 3-4). 

4. Če imate v sobi, kjer boste uporabljali Prijatelja vtičnice na različnih višinah, uporabite tiste, ki so 
nameščene više (slika 5). 

5. V sobah s preprogami in v primeru, da je najvišja vtičnica do 30 cm od tal priporočamo, da 
uporabite podaljšek in napravo namestite više, npr. na polico ali mizo, tako, da je obrnjena proti 
notranjosti sobe (slika 6). 

      (Slike – glejte originalno navodilo). 
Varovalno delovanje se prične takoj in postane učinkovito po le nekaj minutah po vklopu; zato 
priporočamo, da Prijatelja vklopite pol ure pred dejansko uporabo prostora. 
Če se želite znebiti komarjev v več prostorih hkrati, en Prijatelj ne zadostuje. 
 

Ultrazvok lahko moti pulz oseb, ki imajo srčni spodbujevalnik! 
 
 



 
 

 
 

GARNCIJSKI LIST 
 
Proizvajalec: 
TECNIMED S.R.L. 
Vedano o. (VA) 
                                                            

Žig in podpis prodajalca: 

                                                               Datum prodaje:  

                                                                   Št. izdelka:   

    

GARANCIJSKI POGOJI 

 

1. Proizvajalec jamči, da ima izdelek predpisane, oz. deklarirane kvalitetne karakteristike in da bo na 
zahtevo imetnika garancijskega lista, če ga dobavi v garancijskem roku, na lastne stroške odpravil 
napake in pomanjkljivosti izdelka, ki izhajajo iz izdelka ali pa bo izdelek, ki ima take pomanjkljivosti 
zamenjal z novim.  

2. Garancijski rok začne teči od dneva nakupa, kar dokažete s pravilno izpolnjenim garancijskim listom (žig 
in podpis prodajalca, datum prodaje in izvirnim računom). 

3. Preden zahtevate tehnično pomoč, preverite uporabnost izdelka glede na navodila za uporabo. 
4. Garancija preneha veljati v primerih: 

 če ne upoštevate navodil za uporabo, 

 če popravilo izvrši nepooblaščena oseba, 

 zaradi malomarnega ravnanja s proizvodom, 

 če poškodba nastane zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca, tretje osebe ali med transportom. 

 

GARANCIJSKI ROK na napravo FAMILY FRIEND je 2 leti. V primeru uveljavljanja garancije v garancijskem 
roku pokličite podjetje Prolat d.o.o. na 07/30 44 555 ali pošljite e-pošto na info©prolat.si, kjer boste 
prejeli nadaljnje informacije. 

Zastopnik za Slovenijo in servis:      

         

PROLAT d.o.o          
Praproče 9, 8210 Trebnje                              
T: 07 30 44 555       
info@prolat.si  

www.prolat.si  

 

Delovni čas:  
ponedeljek – petek: od 7.00 do 15.00,  
sobota, nedelja, prazniki: zaprto 

 

 

 

http://www.prolat.si/
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Prijatelj je inovativen elektronski pripomoček, ki vas neopaženo varuje in iz zraka, ki ga vdihavate odstrani 
vonjave in strupe. 
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Prijatelja vklopite v električno omrežje v sobo, kjer se želite znebiti komarjev. Za zagotavljanje učinkovitejše 
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majhni porabi energije (v 150 urah Prijatelj porabi toliko energije, kot jo porabi 60W žarnica v 
desetih minutah), imate lahko Prijatelja neprekinjeno vklopljenega. 

7. V večjih sobah (nad 15m2) je priporočljivo, da uporabljate dve napravi hkrati, priklopljeni na dveh 
različnih mestih, da dosežete popolno pokritje prostora. Isto velja za uporabo v sobah s tapetami, s 
tekstilnimi tapetami ter za sobe opremljene s tankimi zavesami ali oblazinjenim pohištvom, 
tekstilne komponente v sobi absorbirajo del ultrazvoka, kar zmanjša učinkovitost naprave. 
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