
SOLÁRNÍ ODPUZOVAČ ŠKŮDCŮ
Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.
Pokud předáváte odpuzovač škůdců jinému uživateli, předejte mu i tento návod k použití.

Vlastnosti
Solární odpuzovač škůdců využívá principu nízkofrekvenční oscilace: přístroj vydává vlny o frekvenci 
400-1000Hz. Oscilace o frekvenci 400-1000Hz nepůsobí na člověka ani domácí zvířata.Tato frekvence 
je nepříjemná pro zahradní škůdce - krtky a hlodavce. Přístroj vydává každých cca 40 sekund nízkofrek-
venční vlny, které způsobují vibrace v podzemí. Jemné vibrace mají účinek miniaturního „zemětřesení“, 
krtci a hlodavci se tak cítí ohroženi a pro svůj život začnou vyhledávat jiná místa než Vaši zahradu. 

Nezapoměňte, že i když jsou krtci na Vaší zahradě neoblíbení, jsou to v přírodě velmi užitečná zvířata! 
Proto krtky nezabíjejte ani je nehubte jedem apod.! Použijte raději tento solární odpuzovač škůdců, který 
krtky pouze vyžene do jim příjemnějšího prostředí.

Vibrace jsou vydávány radiálně (tj. všemi směry). Pro dosažení nejlepší účinnosti doporučujeme instalo-
vat odpuzovače v maximální vzdálenosti 20m od sebe. Dosah působení odpuzovače je až 500m².  
Dle vlastností půdy může být tento dosah menší či větší.

Zdrojem napájení odpuzovače je solární článek, který přeměňuje energii slunečního záření na elektric-
kou energii. Solární článek zajistí nejenom napájení odpuzovače, ale i nabíjení záložního zdroje. Díky 
záložnímu zdroji odpuzovač funguje i v noci. Odpuzovač je zcela vodotěsný.

Instalace
Upozornění: Před instalací zkontrolujte stav půdy. Odpuzovač neinstalujte, pokud je půda namrzlá 
či promáčená (zavlažená)!
Sluneční světlo musí dopadat přímo na solární článek. Volte takové místo, které je co nejdelší dobu vysta-
veno slunečnímu světlu. Neumísťujte odpuzovač na zastíněná místa.
Při prvním použití (nebo opakovaném zapojení, před kterým jste odpuzovač delší dobu nepoužívali) 
počítejte s delší dobou nutnou pro nabití záložní baterie (až několik hodin na přímém slunečním světle).

1. Zabodněte kolík odpuzovače do země. 
2.  Propojte konektory vedoucí z hliníkové tyče s konektory hlavice. 
Dbejte na správné propojení konektorů:
- červený drát propojte s červeným drátem
- černý drát propojte s černým drátem.

červená černá

červená černá



Odstraňte z centrálního konektoru uprostřed hlavice zelenou krytku konektoru. (Pozn.: Nasazená krytka 
konektoru funguje jako vypínač.)
3. Vyčnívající dráty opatrně zasuňte do hliníkové tyče. Na tyč nasaďte na hlavici.

Upozornění: 
* Pokud odpuzovač škůdců nepoužíváte, vždy nasaďte na centrální konektor uprostřed spodní části 
hlavice zelenou krytu. Prodloužíte tak životnost záložní baterie.

Bezpečnostní upozornění:
Neotevírejte spodní kryt hlavice. 
Neprovádějte žádné změny v zapojení, přístroj nijak neupravujte. 
Pokud přístroj jeví známky jakéhokoli poškození, přístroj nepoužívejte a kontaktujte odborný servis.
Přístroj není dětskou hračkou.
Igelitové sáčky odkládejte mimo dosah malých dětí - nebezpečí udušení.

Technické údaje
Solární panel
Rozměr: 9,5 x 7,5cm
Jmenovité napětí: 4,5V
Jmenovitá kapacita: 60mAh
Záložní NiCd baterie
Jmenovité napětí: 1,2V
Jmenovitá kapacita: 800mAh
Oscilační frekvence: 400-1000Hz
Interval oscilací: cca každých 40 sekund
Doba trvání oscilace: cca 2 sekundy
Dosah působení: až 500m²

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití 
výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, 
pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených 
sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nespráv-
né likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.


