
              
 

Solární odpuzovač krtk ů                                                                  

 
 

Obj. č.: 62 17 05 
 

 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního odpuzovače krtků  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje 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! 
 
 
 

         
 

Krtci patří mezi užitečná zvířata (hubí škodlivý hmyz). 
Nebuďte bezohlední, nezabíjejte je a neničte zbytečně 
životní prostředí. Pokud jsou vám krtci nepříjemní, 
použijte jako optimální řešení náše skvělé zařízení, které 
tyto pro vás nepříjemné tvory vypudí bez použití chemie 
pomocí nízkofrekvenčních oscilací a doslova je „vyžene“ 
z vaší zahrádky i odjinud. Kromě jiného odpuzuje toto 
zařízení i hraboše a další hlodavce. Oscilace nepůsobí 
škodlivě na člověka ani na domácí zvířata. Odpuzovač    
je napájen integrovaným solárním článkem, který 
současně nabíjí za denního světla dva integrované 
záložní akumulátory. 
 
 
 

Odpuzova č krtk ů je určen k soukromému používání                        
a není vhodný pro pr ůmyslové využití! 
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Účel použití přístroje a funkce přístroje 
Piezoelektrická krystalová jednotka, která je v tomto moderním odpuzovači krtků, hrabošů              
a myší zabudována, vysílá  v intervalech 30 sekund oscilace (zvukové vlny) o kmitočtu 400 Hz. 
Většina živočichů, kteří žijí v půdě špatně vidí, ale velmi dobře slyší, a tyto oscilace jsou               
pro ně nesnesitelné. Tyto speciální zvukové vlny se šíří v půdě ze zapíchnuté tyče přístroje           
až do vzdálenosti cca 16 m od odpuzovače a pokryjí tak okruh (plochu) až 700 m2. Podle 
vlastností půdy může být tento okruh pokrytí menší nebo i větší.  

Protože jsou tyto oscilace pro krtky, hraboše, hryzce a myši nesnesitelné, „odstěhují“ se po 
několika málo dnech tito živočichové na jiné místo, aniž by jim by jim byla způsobena nějaká 
újma. Tento přístroj nezpůsobuje žádnou újmu žížalám ani domácím zvířatům Tento odpuzovač 
krtků můžete použít na zahradě, na polích a na jiných místech ve volné přírodě (například            
na trávnících).  

Integrovaný solární článek, který se nachází na horní straně přístroje, přeměňuje sluneční záření 
(za denního světla) na elektrickou energii, která nabíjí do odpuzovače vložené akumulátory 
NiMH. Při nízké intenzitě okolního osvětlení (například v noci) zajišťují napájení přístroje do 
něho vložené akumulátory.  

Přístroj neohrožuje životní prostředí, nepodléhá vlivům počasí a je zcela vodotěsný.     

Jiný způsob používání přístroje, než bylo uvedeno výše, by mohl způsobit jeho poškození. 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do solárního 
odpuzovače krtků. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek 
přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému 
slunečnímu záření. 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. 

 
Solární odpuzovač 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 povrchodpuzovače.  
 

Umístění odpuzovače 
Aby tento přístroj působil účinně na krtky a na hlodavce (hraboše polní i zahradní, hryzce, myši 
atd.), doporučujeme Vám, abyste jej zapíchli na místě, kde se tito živočichové nejvíce vyskytují. 

Účinnost tohoto přístroje (pokrytí plochy až 700 m2) silně ovlivňují vlastnosti půdy. Suchá, písčitá 
nebo kamenitá půda, velké kořeny snižují jeho účinnost. K pokrytí větší plochy použijte více 
těchto odpuzovačů. Nejlepší výsledky dosáhnete ve vlhké humusovité nebo v jílovité půdě.  
  

 

Při volbě místa zapíchnutí přístroje dejte prosím pozor na to, aby byl odpuzovač 
krtků vystaven po delší dobu (cca 2 až 3 dny za účelem oživení do přístroje 
vložených akumulátorů) přímému slunečnímu záření, které musí dopadat přímo 
na solární článek. 

 
Dejte pozor na to, aby nebyl solární článek tohoto přístroje zakryt křovím, listím stromů, 
přístřešky nebo stěnami domu. Toto by bránilo přímému dopadu slunečního záření na solární 
článek a akumulátory vložené do odpuzovače krtků by nebyly dostatečně nabíjeny. 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou 
poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Při zapichování odpuzovače do půdy nepoužívejte žádné násilí. Nezatloukejte 
přístroj do půdy pomocí kladiva (palice) nebo jiných nástrojů. Dejte pozor na to, 
aby nemohl o zapíchnutý přístroj nikdo zakopnout. Dejte rovněž na to, abyste 
nepoškodili žádná vedení (elektrické kabely, vodovodní potrubí atd.). 

 
Budete-li sekat trávu, vytáhněte přístroj z půdy, abyste jej nepoškodili.  
 
Zvolte vhodné místo pro zapíchnutí přístroje, například v trávníku nebo v záhonu. Zapíchněte 
odpuzovač krtků zapichovací tyčí (jejím bodcem) do půdy do hloubky minimálně 15 cm, 
maximálně však ke spodnímu okraji přístroje (až po jeho zelný kryt) -viz následující vyobrazení. 
V případě potřeby (bude-li půda příliš vrdá) proveďte potřebnou prohlubeň do půdy například 
pomocí dřevěné tyče nebo rýče.   

 

 
 
Vlastní použití odpuzovače krtků (uvedení do provozu) 
Doporučujeme vám, abyste provedli první zapnutí tohoto přístroje v dopoledních hodinách,       
aby mohl být osvětlen solární článek po zbývající denní dobu přímým slunečním zářením                
a aby došlo k dostatečnému nabití do přístroje vložených akumulátorů. 

Přístroj zapnete (nebo vypnete) přepnutím přepínače na spodní straně zeleného krytu do polohy 
„ON“. Poloha „OFF“ tohoto přepínače znamená vypnutí přístroje. Po zapnutí přístroje uslyšíte 
akustický signál, který Vás upozorní na zapnutí přístroje. 

Přístroj nyní začne v intervalech 30 sekund vysílat do půdy oscilace o kmitočtu 400 Hz.               
Mezi těmito intervaly nabíjí solární článek (sluneční záření) do přístroje vložené akumulátory. 

 

Nyní po zapnutí přístroje může uplynout několik dní, než živočichové, které chcete 
vypudit, zaregistrují nepříjemné oscilace a než se odstěhují z místa použití tohoto 
speciálního elektronického odpuzovače. 

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte jej (poloha „OFF“ přepínače 
na spodní straně zeleného krytu) a vytáhněte jej z půdy. 

 
Noční používání přístroje (jeho doba provozu) závisí na ročním období a na intenzitě slunečního 
záření. V zimním období (nebo při zatažené obloze) bez dostatečného slunečního svitu nemusí 
dojít k úplnému nabití do přístroje vložených akumulátorů. Akumulátory budou nabity v tomto 
případě energií, která nebude dostatečná k napájení přístroje po celou noc. Pokud nebude 
slyšet z přístroje akustický signál, zapínejte tento přístroj pouze při dostatečné intenzitě 
slunečního světla (ve dne) a v noci jej vypínejte. Tímto způsobem opět oživíte do přístroje 
vložené akumulátory. 

 

Záruka  
 

Na solární odpuzovač krtků poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
 

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

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

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

 
Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je 
mohly spolknout děti  nebo domácí zvířata! V případě spolknutí  baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato,         
že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny!               
V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze 
akumulátory. 
 

 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem                 
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,                     
aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich 
likvidaci) slouží  speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči  
nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 

Technické údaje 
Pouzdro přístroje: Vodotěsné a vůči povětrnostním vlivům odolné pouzdro 
Napájení: 2 akumulátory NiMH velikosti AA 
Okruh působnosti: Až cca 700 m2 podle vlastností půdy 
Frekvenční rozsah: cca 400 Hz 
Interval oscilací: Každých 30 sekund 
Rozměry: 300 x 65 x 65 mm 

 

 
 
 

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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