
SK - Návod na použitie: Odpudzovač hadov, krtkov, mravcov, hlodavcov 
vibráciami – žiadne chemikálie, žiadne znečistenie pôdy!   
  
Vážený Zákazník!   
Ďakujeme, že ste si vybrali práve tento výrobok vysokej kvality. Prosíme, dodržiavajte pokyny 
uvedené v návode na použitie.   
1. Popis produktu   
Tento kvalitný odpudzovač je jedným z novej generácie odpudzovačov! Generuje vibrácie v cca. 60 
sekundových intervaloch vo frekvenčnom rozsahu 400 - 1 000 Hz ± 50 Hz. Špeciálny test ukázal, že 
tieto špeciálne generované vibrácie majú optimálnu efektívnu plochu cca. 1 250 m2, v závislosti od 
stavu pôdy. Pretože hady, mravce a hlodavce tieto vysokofrekvenčné vibrácie nevydržia, presunú sa 
do iných oblastí do pár dní. Ostatné zvieratá zariadenie nijako neovplyvňuje. Odpudzovače môžu byť 
použité v záhrade, na poli alebo v iných vonkajších priestoroch s nežiaducimi účinkami na hady, 
krtkov, potkany, myši, hlodavce, vtáky a iné zvieratá. 
Tento prístroj odpudzuje nielen hlodavce, mravce a dokonca aj hady!  
 
 
2. Inštalácia a údržba 
 
Zapichnite zariadenie do zeme až do 3/4 odpudzovača.  
Váš odpudzovač je teraz pripravený na prevádzku. Pravidelne kontrolujte funkciu prístroja. Pre prípad 
že už nefunguje normálne, môže byť potrebná vymenená batérie.  
Návrh na inštaláciu (pozri výkres):   
Umiestnite odpudzovač na také miesto, aby zvieratá mali možnosť úteku z vášho pozemku.   
Po približne 5 - 6 týždňoch by sa malo zariadenie premiestniť približne o 4 - 5 metrov po smere 
únikovej cesty. 

 

 

POZOR: Nikdy neinštalujte zariadenie priamo do kopca. Ak používate niekoľko zariadení, nikdy ich 



neinštalujte do rohov pozemku; tie potom plašia zvieratá uprostred a blokujú ich možné únikové 
cesty.  
Začnite zvieratá odpudzovať priamo od domu a postupujte smerom k hraniciam pozemku. Vo veľmi 
suchej a tvrdej pôde vyvŕtajte dieru do zeme a zhutnite pôdu okolo tyče. Dávajte pozor na podzemné 
bariéry, ako sú rúry, základy, hrany a hranice a betónové dosky! Tieto bariéry znižujú šírenie 
frekvenčných vĺn a ich efektívnosť.  
 
3. Výmena batérie  
1. Odstráňte kryt plašiča. 
2. Vyberte staré batérie z príslušenstva. 
3. Vložte 4 nové batérie veľkosti Mono (D). Pri tom dbajte na správnu polaritu 
tak, ako je to znázornené na spodnej časti vnútornej časti batérie. 
4. Znovu pripevnite kryt plášťa k telu. 
 
4. Technické údaje  

 Napájanie: 4 batérie, veľkosť Mono (D), nie sú súčasťou balenia 

 Plášť: odolný proti poveternostným vplyvom 

 Efektívna plocha: cca. 1 250 m², v závislosti od stavu pôdy 

 Frekvenčný rozsah: 400 - 1 000 Hz ± 50 Hz, samočinné 

 Interval: pribl. 2 sekundy, približne 50 s vyp. (Interval prerušenia) 
 
5. Pozor: Likvidácia batérií    
• Pokyny na likvidáciu batérie: Batérie likvidujte v súlade s platnou legislatívou. Po použití teda musia 
byť vrátené na miesto predaja alebo na zberné miesto verejných zariadení na škodlivé látky. Batérie 
sa nikdy nesmú likvidovať ako domový odpad. Batérie likvidujte, iba ak sú úplne vybité.   

   
6. 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 !   

   
7. 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!  
8. 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   
9. 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: Odpuzovač hadů, krtků, mravenců, hlodavců vibracemi - 

žádné chemikálie, žádné znečištění půdy! 

  

Vážený Zákazník! 

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

návodu k použití. 

1. Popis produktu 

Tento kvalitní odpuzovač je jedním z nové generace odpuzujících! Generuje vibrace v cca. 60 

sekundových intervalech ve frekvenčním rozsahu 400 - 1 000 Hz ± 50 Hz. Speciální test ukázal, že tyto 

speciální generované vibrace mají optimální efektivní plochu cca. 1 250 m2, v závislosti na stavu 

půdy. Protože hadi, mravenci a hlodavce tyto vysokofrekvenční vibrace nevydrží, přesunou se do 

jiných oblastí do pár dní. Ostatní zvířata zařízení nijak neovlivňuje. Odpuzovače mohou být použity v 

zahradě, na poli nebo v jiných venkovních prostorách s nežádoucími účinky na hady, krtků, krysy, 

myši, hlodavci, ptáci a jiná zvířata. Tento přístroj odpuzuje nejen hlodavce, mravenci a dokonce i 

hadi! 

 

2. Instalace a údržba 

 



Zapíchněte zařízení do země až do 3/4 odpuzovače. Váš odpuzovač je nyní připraven k provozu. 

Pravidelně kontrolujte funkci přístroje. Pro případ že už nefunguje normálně, může být nutná 

vyměněna baterie. Návrh na instalaci (viz výkres): Umístěte odpuzovač na takové místo, aby zvířata 

měli možnost útěku z vašeho pozemku. Po přibližně 5 - 6 týdnech by mělo zařízení přemístit přibližně 

o 4 - 5 metrů po směru únikové cesty. 

POZOR: Nikdy neinstalujte zařízení přímo do kopce. Pokud používáte několik zařízení, nikdy je 

neinstalujte do rohů pozemku; ty pak plaší zvířata uprostřed a blokují jejich možné únikové cesty. 

Začněte zvířata odpuzovat přímo od domu a postupujte směrem k hranicím pozemku. ve velmi suché 

a tvrdé půdě vyvrtejte díru do země a zhutněte půdu kolem tyče. Dávejte pozor na podzemní bariéry, 

jako jsou trubky, základy, hrany a hranice a betonové desky! Tyto bariéry snižují šíření frekvenčních 

vln a jejich efektivnost. 

 

3. Výměna baterie 

1. Odstraňte kryt plašiče. 

2. Vyjměte staré baterie z příslušenství. 

3. Vložte 4 nové baterie velikosti Mono (D). Při tom dbejte na správnou polaritu tak, jak je to 

znázorněno na spodní části vnitřní části baterie. 

4. Znovu připevněte kryt pláště k tělu. 

 

4. Technické údaje 

• Napájení: 4 baterie, velikost Mono (D), nejsou součástí balení 

• Plášť: odolný proti povětrnostním vlivům 

• Efektivní plocha: cca. 1 250 m², v závislosti na stavu půdy 



• Frekvenční rozsah: 400 - 1 000 Hz ± 50 Hz, samočinné 

• Interval: přibl. 2 sekundy, přibližně 50 s vyp. (Interval přerušení) 

 

5. Pozor: Likvidace baterií 

Pokyny k likvidaci baterie: Baterie likvidujte v souladu s platnou legislativou. Po použití tedy musí být 

vráceny na místo prodeje nebo na sběrné místo veřejných zařízení na škodlivé látky. Baterie se nikdy 

nesmí likvidovat jako domovní odpad. Baterie likvidujte, pouze pokud jsou zcela vybité. 

 

6. Obecné 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! 

   

7. 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 

poškozený nepoužívejte jej! 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! 

8. 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. zvlášť 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 

9. 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. 


