
                                                  

 

Odpuzovač krtk ů a hrabošů M069N                      
 

 

Obj. č.: 71 00 50 
 

 
 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odpuzovače krtků a hrabošů M069N 

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

Voděodolný odpuzovač vysílá v krátkých intervalech intenzivní vibrace, které se šíří podzemí v širokém rozsahu               
a odpuzují hraboše, krtky a jiné drobné hlodavce. Modul by měl být zahrabán do zemně v blízkosti zvířecích tunelů  
a je napájen prostřednictvím síťového adaptéru 9 V. Jeden modul pokryje plochu cca 1000 m2.    

 

 

        Napájení pomocí  síťového        
        adaptéru 9 V DC                                            
        (není sou částí dodávky) 
 

 

Kolíkový konektor  
typu jack 3,5 mm 
 

 

Modul musí být zakopán do země, buď v blízkosti nebo přímo do podzemních chdbiček ve kterých se nachází 
hlodavci. Modul je napájen prostřednictvím síťového adaptéru 9V/DC. Pro napájení lze použít běžně prodávaný 
stabilizovaný síťový zdroj napětí. Není doporučeno používat napájení bateriemi, protože modul vyžaduje elektrický 
proud více než 100 mA a došlo by k rychlému vybití baterie. Napájecí kabel lze také zakopat nebo jej umístit tak,  
aby přes něj nemohl nikdo zakopnout.  

V případě, že hlodavci si na působení odpuzovače zvyknou, doporučujeme pravidelně jej zapínat s použitím 
časovače (nejlépe během noci). V případě, že chcete chránit větší rozlohu, je možné použít více modulů zároveň, 
rozmístěných v dostatečné vzdálenosti. Frekvence zvuku byla zvolena tak, že je velmi dobře přenášena zemí                   
a vnímaná citlivým sluchem hlodavců, ale nad zemí je téměř nezachytitelná lidským sluchem.  

Vibrace šířené z výrobku představují silné nepříjemné rušení pro hlodavce. I přesto může nastat výjimečná situace, 
kdy nejsou tyto vibrace dostatečné pro zaplašení hlodavců. Tato situace může nastat z následujících důvodů: 

1) Zvířata se musí postarat o vlastní potomky a neopustí dané místo.   

2) V daném prostoru je nedostatek potravy pro zvířata, a zároveň se zdroj potravy nachází v blízkosti odpuzovače.  

3) Adaptace zvířat na vibrace šířené z modulu.  

Spojení konektorem pro připojení modulu ke kabelu není voděodolné. Musí být umístěno tak, aby nemohlo dojít 
k proniknutí vody do tohoto spojení (použijte například izolační pásku). 



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače hlodavců. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům. Tento výrobek                          
a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet               
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. 

 

 

 

Odpuzovač hlodavců nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), 
neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro odpuzovače.  

Upozorn ění!  V případě použití příliš vysokého napětí (> 9 V DC) dojde ke zničení modulu!                

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad                  
na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje 
Napájení:    9 V DC   

Spotřeba proudu:   max. 100 mA   

Účinný rozsah působení:  max. 1000 m2  

Rozměry:    72 x 50 x 35 mm 

 

Záruka  
Na odpuzovač hlodavců poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení            
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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