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Odpuzovač krtků - M6 
 
OBSLUHA 
 
1. Odšroubujte kryt ve směru proti směru hodinových ručiček - proveďte to opatrně, protože kryt je 
propojen kabely se zbytkem odpuzovače. 

2. Vyjměte vložku na baterie tak, abyste nepoškodili kabely, a vložte do ní 4 baterie typ R20 v souladu 
se znaky "+" a "-" na krytu. Po instalaci baterie zapněte tlačítko na krytu a během několika 
sekund zařízení by mělo vydávat zvuk indikující správné umístění baterie. 

3. Opatrně našroubujte kryt pouzdra tak, aby nedošlo k narušení kabeláže a byla zajištěná 100% 
voděodolnost. 

4. Umístěte odpuzovač krtků vertikálně v zemi tak, aby kovová část byla umístěna 15 cm pod 

povrchem. Podle potřeby je možné odpuzovač zapustit hlouběji. Zařízení by mělo fungovat po celý 
rok, ve dne i v noci. Spotřeba energie je minimální. 

Zařízení, které se odlišuje od konkurenčních produktů vydává vibrace v intervalech 20-35 sekund. 
Frekvence vydávaných zvuků osciluje v rozsahu od 300 do 1000 Hz.  a proto si zvířata nejsou schopna 
zvyknout na vydávané zvuky. Odpuzovač zároveň vydává nízkofrekvenční vibrace, na které si škůdce 
nemohou zvyknout. 

Zařízení nezasahuje do činnosti televizorů a rádií, elektronických poplašných zařízení a detektorů 
kouře a ohně. Rozsah působení je přibližně 1500 m2.  

POZOR: V případě nejasností a problémů, které mohou nastat během provozu a které nejsou uvedeny 
v této příručce, kontaktujte dodavatele ohledně informací o možných řešeních. 

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení 
Uvedený symbol na výrobcích a dokumentaci informuje, že vadná elektrická nebo elektronická 
zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Pokud se chcete zařízení zbavit, 
chcete-li ho zlikvidovat nebo znovu použít, obnovit komponenty, je nutné jej předat do 
specializovaného sběrného místa. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte na místním úřadě. 
Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech.  
Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní 
místo nebo dodavatele (pro obchodní uživatele v Evropské unii) 
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