
CZ - Návod k použití: Ultrazvukový odpuzovač holubů a jiných ptáků - mobilní 

Vážený Zákazník! 

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

návodu k použití. 

Popis produktu 

Inovativní mobilní ochrana před holuby a ptáky. Bateriové, mobilní a vysoce efektivní zařízení. Pro 

ochranu před holuby a jiným ptactvem ve vašem prostředí. Zařízení udržuje nechtěné ptactvo v 

dostatečné vzdálenosti od vašeho domu, zahrady, sadu, garáže, stodoly, chalupy a jiných 

exteriérových ploch. Okamžitě připravené k použití, napájené z baterií a bez složité montáže. 

Integrované 30-sekundové intervalové přepínání zabraňuje tomu, aby si holubi / ptáci zvykli na zvuk. 

Zařízení lze připevnit stahovacími páskami nebo se šrouby. V závislosti od baterie trvalý provoz 

nejméně 12 měsíců. 

Provozní režim 

Nová vylepšená technologie pro minimální spotřebu energie. Zařízení vydává vysokofrekvenční zvuky 

trvající 5 sekund v 30-sekundových intervalech. Tito zvuky, které jsou pro lidské ucho těžko 

vnímatelné, drží holuby a ptáků daleko od zahrady a jiného chráněného prostředí. prosím 

Použití 

Do zařízení vložte baterie. Následně zařízení připevněte na požadované místo. Zařízení zapněte 

tlačítkem do polohy on. Zařízení je spuštěno a v plném provozu. Dbejte na to aby zařízení nebylo 

ničím překryty nebo mu nic neclonilo. 

Technická data 

• Napájení z baterie: 6 x AAA (mikro články, nejsou součástí balení) 

• Účinný rozsah: cca. 40 m² (v uzavřených místnostech) 

• Frekvence: 12 - 24 kHz +/- 10%, přibližně 80 dB 

• Výstupní frekvence: periodická (5 sekund zapnuta a 25 sekund vypnutá) 

• Displeje: LED indikace (periodická) 

• Upevňovací prvky: 4 stahovací pásky 

Důležitá poznámka 

Normální provozní napětí tohoto přístroje je 9 voltů. Snížené napájení může vést ke snížení 

funkčnosti nebo zvukem a nepřetržitému tónu / pulzní tón. Pokud se vysoký tón stane zřetelně 

slyšitelné nebo přepněte na nepřetržitý tón, zkontrolujte napětí na vložených bateriích popřípadě 

baterie vyměňte. Provozní doba s baterie v dobrém funkčním stavu je přibližně 12 měsíců. 

Baterie se během skladování samo vybíjejí. Následně může dojít ke zkrácení provozní doby. 

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 součástí produktu), 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 nezťahuje 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 z akázané 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. 

 

 



SK - Návod na použitie: Ultrazvukový odpudzovač holubov a iných vtákov - 

mobilný 

Vážený Zákazník! 

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

uvedené v návode na použitie. 

Popis produktu 

Inovatívna mobilná ochrana pred holubmi a vtákmi. Batériové, mobilné a vysoko efektívne 

zariadenie. Pre ochranu pred holubmi a iným vtáctvom vo vašom prostredí. Zariadenie udržuje 

nechcené vtáctvo v dostatočnej vzdialenosti od vášho domu, záhrady, sadu, garáže, stodoly, chalupy 

a iných exteriérových plôch. Okamžite pripravené na použitie, napájané z batérii a bez zložitej 

montáže. Integrované 30-sekundové intervalové prepínanie zabraňuje tomu, aby si holuby / vtáky 

zvykli na zvuk. Zariadenie môžete pripevniť sťahovacími páskami alebo so skrutkami. V závislosti od 

batérie trvalá prevádzka najmenej 12 mesiacov. 

Prevádzkový režim 

Nová vylepšená technológia pre minimálnu spotrebu energie. Zariadenie vydáva vysokofrekvenčné 

zvuky trvajúce 5 sekúnd v 30-sekundových intervaloch. Títo zvuky, ktoré sú pre ľudské ucho ťažko 

vnímateľné, držia holuby a vtákov ďaleko od záhrady a iného chráneného prostredia. Prosím 

Uvedomte si, že spotrebič sa pravdepodobne spustí v pozastavenom režime a bude potom prepnite 

do režimu napájania. Nejde o žiadnu technickú poruchu. 

Použitie 

Do zariadenie vložte batérie. Následne zariadenie pripevnite na požadované miesto. Zariadenie 

zapnite tlačidlom do polohy on. Zariadenie je spustené a v plnej prevádzke. Dbajte na to aby 

zariadenie nebolo ničím prekryté alebo mu nič neclonilo. 

Technické dáta 

 Napájanie z batérie: 6 x AAA (mikro články, nie sú súčasťou balenia) 

 Účinný rozsah: cca. 40 m² (v uzavretých miestnostiach) 

 Frekvencia: 12 - 24 kHz +/- 10%, približne 80 dB 

 Výstupná frekvencia: periodická (5 sekúnd zapnutá a 25 sekúnd vypnutá) 

 Displeje: LED indikácia (periodická) 

 Upevňovacie prvky: 4 sťahovacie pásky 

Dôležitá poznámka 

Normálne prevádzkové napätie tohto prístroja je 9 voltov. Znížené napájanie môže viesť k zníženiu 

funkčnosti alebo k zvukom a nepretržitému tónu / pulzný tón. Ak sa vysoký tón stane zreteľne 

počuteľné alebo prepnite na nepretržitý tón, skontrolujte napätie na vložených batériách poprípade 

batérie vymeňte. Prevádzková doba s batérie v dobrom funkčnom stave je približne 12 mesiacov. 

Batérie sa počas skladovania samo vybíjajú. Následne môže dôjsť k skráteniu prevádzkovej doby. 

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 súčasťou produktu), 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 nezťahuje 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. 


