
             
 

 

Odpuzovač škůdců DP-11S                                       
 

 
 
 
 
 
 
Obj. č.: 149 41 10 
 
 
 
 
 
Vážený zákazníku, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odpuzovače škůdců Basetech. 
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 k obsluze. 
  
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 

 
 
Účel použití 
 

Tento výrobek vysílá do svého okolí vysokofrekvenční signál, který není pro lidské ucho slyšitelný. 
Tento zvukový signál je nepříjemný pro myši, hlodavce a podobné škůdce a proto se budou oblasti 
působení tohoto odpuzovače vyhýbat. Díky speciální vlnové délce vestavěného světla (zelené světlo) 
a elektromagnetickým vlnám, působí tento odpuzovač na centrální nervový systém hlodavců, kteří se 
v důsledku působení odpuzovače chovají zmateně. 

Odpuzovač lze provozovat pouze v elektrické zásuvce a je vhodný do suchých, uzavřených prostor, 
nesmí být vystaven působení vlhkosti. 

 
 

 

Popis a ovládací prvky 
 

1 Posuvný přepínač režimů 

2 Oranžová LED (Funkce elmag. vln je aktivní) 

3 Soumrakový senzor 

4 Světlo 

5 Zelená LED (ultrazvuk je aktivní) 

6 Vysílací otvory ultrazvuku 

 
 

Obsluha 
 

Odpuzovač provozujte tak, aby měla zvířata možnost ze střežené oblasti uprchnout. 
Odpuzovač nesmí být nikdy provozován v blízkosti klecí, chovných stanic apod. se zvířaty 
uvnitř. 

 
• Zapojte odpuzovač škůdců do elektrické zásuvky, která by měla být v blízkosti oblasti, kde máte 

problémy s hlodavci. 
 
Ujistěte se, že ultrazvukovému vysílání nestojí nic v cestě, např. nábytek a podobné 
objekty, aby mohlo dojít k optimálnímu rozptylu signálu. 

 
• Pomocí posuvného přepínače lze vybrat tyto provozní režimy: 
 
„OFF“:  Světelná funkce je neaktivní. 
„ON“:  Světelná funkce je aktivní. 
„SENS“:  Světelná funkce se aktivuje automaticky po setmění. 

 
Je-li aktivní světelná funkce (nebo aktivována se soumrakem), integrované světlo (4) svítí 
zeleně. Díky vlnové délce použitého světla je to pro hlodavce velmi rušivé, poněvadž vidí  

  v osvětlené oblasti velmi dobře. 

• Nepřetržitě svítící LED (2) indikuje funkci elektromagnetických vln. 

Vysílání ultrazvukového signálu je aktivní nepřetržitě po dobu, po kterou je odpuzovač připojen  
do elektrické zásuvky. Blikající zelená LED (5) indikuje provozní stav. 

Za normální okolností není vysílaný ultrazvukový signál slyšitelný lidským uchem, 
nicméně pro myši a jiné hlodavce je velmi rušivý. 

Aby si zvířata na odpuzovač nezvykla, je vhodné občas změnit umístění odpuzovače a zapojit  
jej do jiné zásuvky. 

 

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! 
 

 
 



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače 
škůdců. 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 do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí  
pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
 
 
 
 

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 displej a pouzdro výrobku.  

 
Technické údaje 
 

Provozní napětí 100 – 240 V/AC, 50 – 60 Hz  
Spotřeba max. 2,5W 
Třída ochrany II 
Místo instalace Suché, uzavřené, vnitřní prostředí 

Vysílací frekvence 
25 kHz (typicky, tato frekvence není pro lidi 
slyšitelná) 

Rozsah působení až 150 m2 
Vlnové délky světelného signálu 500 – 536 nm 
Elektromagnetické vlny 0 – 166 MHz 

Okolní podmínky Teplota +10 °C až +40 °C, vzdušná vlhkost 30% 
až 85% RH, nekondenzující 

Rozměry (V x Š x H) 
110 x 71 x 77 mm 
110 x 71 x 39 mm 

Hmotnost: 105 g 

 
Záruka 
 

Na tento odpuzovač 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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