
SK - Návod na použitie - Mobilný odpudzovač psov, mačiek a iných zvierat 

Vážený Zákazník! 

Ďakujeme, že ste si vybrali práve tento výrobok vysokej kvality. Prosíme, dodržiavajte pokyny 

uvedené v návode na použitie. 

Popis 

Inovatívny mimoriadne účinný prístroj, napájaný z batérií, poskytuje ochranu proti mačkám, psom 

a iným zvieratám. Zariadenie nie je potrebné zapojiť ani nainštalovať. Integrovaný prerušovač vysiela 

v 60 sekundových intervaloch, a tak zabráni tomu, aby si zvieratá zvykli na toto zariadenie. 

 

Výmena batérií 

1. Otvorte kryt priehradky na batérie a vyberte batérie. Teraz vložte nové „AA“ batérie Mignon. 

Dbajte na správnu polaritu ako je uvedené. 

2. Zatvorte kryt priestoru pre batérie. 

Upozornenie:  

• Nikdy nemiešajte staré a nové batérie alebo jednosmerné batérie a  akumulátory. 

• Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.  Vytečenie batérií môže spôsobiť 

trvalé poškodenie zariadenia. 

 Batérie zlikvidujte s ohľadom na platnú legislatívu. 

 

Detekčný rozsah detektora pohybu PIR 

Nasledujúce informácie o detektore pohybu PIR slúžia iba ako odkaz. Variabilné parametre, ako je 

počasie a prostredie, môžu mať negatívny vplyv na citlivosť snímača. 

• IR senzor: Uhol detekcie: pribl. 110 ° (v závislosti od počasia a okolitých podmienkok) 

• Dosah: do cca. 10 m (v závislosti od počasia  a okolitých podmienkok) 

• Čas pauzy: cca. 2 sek. 

Polohovanie 

Ako odstrašujúci prostriedok pre menšie zvieratá, ako sú mačky, psy atď jednotka asi pol metra od 

zeme, čo najbližšie k úroveň uší zvieraťa, ktoré chcete odplašiť. Plašič nasmerujte reproduktorom 

smerom na plochu, ktorú chcete ochrániť. Zariadenie môžete pripevniť buď pomocou priloženého 

inštalačného materiálu alebo pomocou kolíku do zeme. Vo veľkých záhradách s hustou vegetáciou 

môže byť potrebných viac ako jedna jednotka. 

Preventívne opatrenia 

Nemierte prístroj na susedné objekty alebo priestory s verejným prístupom. Zariadenie je určené len 

na použitie na vašom súkromnom majetku. Odpudzovač zvierat je navrhnutý tak, aby riešil problémy 

s voľným pohybom túlavých zvierat. Pôsobí mimoriadne dráždivo na mačky, psy a iné zvieratá.  



Technické dáta 

Napájanie z batérie: 3 x AA Mignon (nie je súčasťou balenia) 

Účinný rozsah snímača pohybu: cca. Polomer 10 m vonku 

Frekvencia: 16 - 60 kHz +/- 10% 

Prevádzka s PIR senzorom 

Hneď ako senzor zaznamená pohyb, aktivuje sa ultrazvukový reproduktor a zastaví sa približne 10 

sekúnd po premiestnení detegovaného zvieraťa mimo rozsahu snímača pohybu 

Bzučiak zostáva neaktívny pokiaľ PIR senzor nezistí žiadny pohyb. LED dióda svieti kým je aktívny 

bzučiak. 

Všeobecné informácie 

1. Elektrické zariadenie a tak isto aj obalový materiál držte mimo dosahu detí! 

2. Dbajte na ekologické zneškodnenie nepotrebného výrobku a tak isto aj obalového materiálu! 

3. Výrobok je možné používať iba v súlade s návodom na použitie! 

4. Pretože naše výrobky neustále vyvíjame môže dôsť k zmenám technických údajov alebo zmene 

vonkajšieho vzhľadu výrobku ! 

Bezpečnostné pokyny 

Dôležité! Za škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie nepreberá zodpovednosť výrobca 

a ani dovozca! Na poškodenie vzniknuté nesprávnym používaním sa nevzťahuje záruka. 

 Výrobok používajte pripojený na predpísané napätie. 

 V prípade, že je potrebné výrobok opravovať, v každom prípade používajte iba originálne 

náhradné diely, preto aby ste predišli prípadným vážnym škodám. 

 Zkontrolujte, prívodný kábel výrobku, v prípade že je poškodený nepoužívajte ho! Obráťte sa 

na servis prípadne na predajcu, ktorý Vám pomôžu zaobstarať originálny nepoškodený 

napájací kábel. 

 Opravy, údržbu napr. výmenu poistiek a pod., môže vykonávať iba odborník s potrebným 

vzdelaním a skúsenosťami. 

 Pozor! Za škody spôsobené nesprávnym pripojením alebo prevádzkou výrobca a ani dovozca 

nepreberá zodpovednosť! 

 Pred vložením výrobku do sieťovej zásuvky sa ubezpečte o tom, že výrobok je kompaktibilný 

so sieťovým napätím. 

 Používanie tohto výrobku môže znamenať nebezpečenstvo pre také osoby, ktoré sú fyzicky, 

duševne alebo mentálne hendikepované, alebo pre deti, prípadne pre tých, ktorý nemajú 

skúsenosti a dostatočné vedomosti ohľadom používania tohto výrobku. Výrobok používajte 

iba v prítomnosti osôb, ktoré sú spôsobilé zodpovedať za ich bezpečnosť. 

 Výrobok nie je hračka, preto ho držte mimo dosah detí, respektíve nenechajte deti bez 

dohľadu! 

Záruka 



Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby, chyby materiálu a 

na náklady na odstránenie týchto chýb. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie. 

Záruka sa vzťahuje iba na kompletný výrobok v zodpovedajúcom stave. V prípade ak bol výrobok 

upravovaný, rozoberaný alebo bolo do neho inak zasahované záruka stráca platnosť. 

Za škody spôsobené nevhodným použitím výrobca a ani dovozca nepreberá zodpovednosť. Zvlášť nie 

v tom prípade, ak sa dokáže, že výrobok alebo jeho časti boli modifikované, upravené alebo opravené 

bez použitia originálnych náhradných dielov, alebo ak škody vzniknú z nedbalosti či úmyselnému 

poškodeniu výrobku. 

Výrobca: ISOTRONIC-Team, D-78727 Oberndorf 

Ochrana životného prostredia: 

Ak je výrobok neopraviteľne poškodený, alebo skončila jeho životnosť, je zakázané vhodiť ho do 

domového odpadu. Prosíme, vyhľadajte miesto pre zber elektronického odpadu a tam nechajte 

nepotrebný výrobok. 

Značky a piktogrami na výrobku, balení a v návode na použitie Vás na to upozorňujú. Materiály 

použité na výrobu sú recyklovateľné, podľa jednotlivých označení. Recykláciou starého výrobku 

významne prispejete k ochrane životného prostredia. 

 

 

  



CZ - Návod k použití - Mobilní odpuzovač psů, koček a jiných zvířat 

Vážený Zákazník! 

Děkujeme, že jste si vybrali právě tento výrobek vysoké kvality. Prosíme, dodržujte pokyny uvedené v 

návodu k použití. 

Popis 

Inovativní mimořádně účinný přístroj, napájený z baterií, poskytuje ochranu proti kočkám, psům a 

jiným zvířatům. Zařízení není nutné zapojit ani nainstalovat. Integrovaný přerušovač vysílá v 60 

sekundových intervalech, a tak zabrání tomu, aby si zvířata zvykli na toto zařízení. 

 

Výměna baterií 

1. Otevřete kryt přihrádky na baterie a vyjměte baterie. Nyní vložte nové "AA" baterie Mignon. 

Dbejte na správnou polaritu jak je uvedeno. 

2. Zavřete kryt prostoru pro baterie. 

Upozornění: 

• Nikdy nemíchejte staré a nové baterie nebo jednosměrné baterie a akumulátory. 

• Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Vytečení baterií může způsobit trvalé 

poškození zařízení. 

• Baterie zlikvidujte s ohledem na platnou legislativu. 

 

Detekční rozsah detektoru pohybu PIR 

Následující informace o detektoru pohybu PIR slouží pouze jako odkaz. Variabilní parametry, jako je 

počasí a prostředí, mohou mít negativní vliv na citlivost snímače. 

• IR senzor: Úhel detekce: přibl. 110 ° (v závislosti na počasí a okolních podmienkok) 

• Dosah: do cca. 10 m (v závislosti na počasí a okolních podmienkok) 

• Čas pauzy: cca. 2 sek. 

Polohování 

Jako odstrašující prostředek pro menší zvířata, jako jsou kočky, psi atd jednotka asi půl metru od 

země, co nejblíže úroveň uší zvířete, které chcete odehnat. Plašič nasměrujte reproduktorem 

směrem na plochu, kterou chcete ochránit. Zařízení lze připevnit buď pomocí přiloženého 

instalačního materiálu nebo pomocí kolíku do země. Ve velkých zahradách s hustou vegetací může 

být zapotřebí více než jedna jednotka. 

Preventivní opatření 

Nemiřte přístroj na sousední objekty nebo prostory s veřejným přístupem. Zařízení je určeno pouze 

pro použití na vašem soukromém majetku. Odpuzovač zvířat je navržen tak, aby řešil problémy s 

volným pohybem toulavých zvířat. Působí mimořádně dráždivě na kočky, psy a jiná zvířata. 



Technická data 

• Napájení z baterie: 3 x AA Mignon (není součástí balení) 

• Účinný rozsah snímače pohybu: cca. Poloměr 10 m venku 

• Frekvence: 16 - 60 kHz +/- 10% 

Provoz s PIR senzorem 

Jakmile senzor zaznamená pohyb, aktivuje se ultrazvukový reproduktor a zastaví se přibližně 10 

sekund po přemístění detekovaného zvířete mimo rozsah snímače pohybu 

Bzučák zůstává neaktivní pokud PIR senzor nezjistí žádný pohyb. LED dioda svítí dokud je aktivní 

bzučák. 

Všeobecné informace 

1. Elektrické zařízení a taky obalový materiál držte mimo dosah dětí! 

2. Dbejte na ekologické zneškodnění nepotřebného výrobku a taky obalového materiálu! 

3. Výrobek lze používat pouze v souladu s návodem k použití! 

4. Protože naše výrobky neustále vyvíjíme může dostat ke změnám technických údajů nebo změně 

vnějšího vzhledu výrobku! 

Bezpečnostní pokyny 

Důležité! Za škody způsobené nedodržením návodu k použití nepřebírá odpovědnost výrobce a ani 

dovozce! Na poškození vzniklé nesprávným používáním se nevztahuje záruka. 

• Výrobek používejte připojen na předepsané napětí. 

• V případě, že je třeba výrobek opravovat, v každém případě používejte pouze originální 

náhradní díly, proto abyste předešli případným vážným škodám. 

• Zkontrolujte, přívodní kabel výrobku, v případě že je poškozen nepoužívejte ho! Obraťte se 

na servis případně na prodejce, který Vám pomohou pořídit originální nepoškozené napájecí 

kabel. 

• Opravy, údržbu např. výměnu pojistek apod., může provádět pouze odborník s potřebným 

vzděláním a zkušenostmi. 

• Pozor! Za škody způsobené nesprávným připojením nebo provozem výrobce a ani dovozce 

nepřebírá zodpovědnost! 

• Před vložením výrobku do síťové zásuvky se ujistěte o tom, že výrobek je kompaktibilní se 

síťovým napětím. 

• Používání tohoto výrobku může znamenat nebezpečí pro takové osoby, které jsou fyzicky, 

duševně nebo mentálně hendikepované nebo pro děti, případně pro ty, kteří nemají 

zkušenosti a dostatečné znalosti ohledně používání tohoto výrobku. Výrobek používejte 

pouze v přítomnosti osob, které jsou způsobilé zodpovídat za jejich bezpečnost. 

• Výrobek není hračka, proto jej držte mimo dosah dětí, respektive nenechte děti bez dohledu! 

Záruka 

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu a na 

náklady na odstranění těchto chyb. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. 



Záruka se vztahuje pouze na kompletní výrobek v odpovídajícím stavu. V případě pokud byl výrobek 

upravován, rozebírán nebo bylo do něj jinak zasahováno záruka pozbývá platnosti. 

Za škody způsobené nevhodným použitím výrobce ani dovozce nepřebírá zodpovědnost. Zvláště ne v 

tom případě, že se prokáže, že výrobek nebo jeho části byly modifikované, upravené nebo opravené 

bez použití originálních náhradních dílů, nebo škody vzniknou z nedbalosti či úmyslnému poškození 

výrobku. 

Výrobce: ISOTRONIC-Team, D-78727 Oberndorf 

Ochrana životního prostředí: 

Pokud je výrobek neopravitelně poškozen, nebo skončila jeho životnost, je zakázáno vhodit ho do 

domovního odpadu. Prosíme, vyhledejte místo pro sběr elektronického odpadu a tam nechte 

nepotřebný výrobek. 

Značky a piktogramy na výrobku, balení a v návodu k použití Vás na to upozorňují. Materiály použité 

na výrobu jsou recyklovatelné, podle jednotlivých označení. Recyklací starého výrobku významně 

přispějete k ochraně životního prostředí. 


