
              
 

Odpuzovač krtk ů                                            

 

Obj. č.: 67 07 06 
 

 

 

 

 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odpuzovače krtků.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje               
do provozu  a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste           
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 
 
Toto obzvláště výkonné zařízení odpuzuje hraboše polní i zahradní, hryzce, myši (a mnohé  
jiné hlodavce), rejsky a krtky pomocí vibrací, které vytváří uvnitř speciální patentovaný motorek.  
Oscilace, které vydává toto zařízení v 18 vteřinových intervalech, nepůsobí na člověka  
ani na domácí zvířata a vypudí tyto nepříjemné živočichy z plochy o výměře až 1250 m2.  

Tento odpuzovač je napájen bateriemi, které v něm vydrží cca 12 měsíců.  

Odpuzovač jednoduše zapíchnete do půdy. Při sekání trávy jej pouze vytáhnete  
(nebo jej zapíchnete až po zelený uzávěr). Tomto odpuzovači nevadí déšť a sníh,  
neboť je vybaven ochranou proti vnikání vody.  

Krtci a rejsci patří mezi užitečná zvířata (hubí škodlivý hmyz). Nebuďte bezohlední, nezabíjejte  
je a neničte zbytečně životní prostředí. Pokud jsou vám krtci nebo rejsci nepříjemní, použijte 
jako optimální řešení náš skvělý odpuzovač, který tyto pro vás nepříjemné tvory vypudí bez 
použití chemie pomocí vibrací.  
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Účel použití  

 

Toto zařízení (je opatřeno bodcem) zapíchnete jednoduše do půdy,  
kde každých 18 vteřin začne vibrovat a vydávat pro výše uvedené 
živočichy nepříjemný zvuk o kmitočtu 300 Hz. Tyto speciální oscilace  
se šíří v půdě ze zapíchnuté tyče přístroje až do vzdálenosti cca 20 m  
od odpuzovače a pokryjí tak okruh (plochu) o výměře až 1250 m2.  
Podle vlastností půdy může být tento okruh pokrytí menší nebo i větší.  

Protože jsou tyto oscilace pro tyto živočichy nesnesitelné, „odstěhují“  
se po několika málo dnech na jiné místo, aniž by jim by jim byla 
způsobena nějaká újma. Tento odpuzovač můžete použít na zahradě,  
na polích a na jiných místech ve volné přírodě. Tento přístroj 
nezpůsobuje žádnou újmu žížalám ani domácím zvířatům.   

Odpuzovač neohrožuje životní prostředí, nepodléhá vlivům počasí  
a je zcela vodotěsný.     
 
Jiný způsob používání výrobku, než bylo uvedeno výše,  
by mohl způsobit jeho poškození. 

 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

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

Odpuzovač hrabošů nevyžaduje žádnou údržbu. 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 povrch 
odpuzovače.  
 

Vložení / výměna baterií 

 

Jako zdroj energie slouží k napájení přístroje 4 alkalické baterie         
velké mono.  

Vyšroubujte zelený uzávěr odpuzovače jeho otáčením směrem doleva.  

Poté vytáhněte z odpuzovače vložku s bateriemi. Vyndejte z této vložky 
vybité baterie a vložte do ní nové baterie správnou polaritou. Zasuňte 
opět tuto vložku s bateriemi do odpuzovače. Plus (+) baterií musí být 
obrácen směrem k zelenému bodci přístroje.  

Zašroubujte opět pevně zelený uzávěr odpuzovače jeho otáčením 
směrem doprava tak, aby do něj nemohla vniknout voda.     
 

Důležité upozorn ění: 
Provádějte výměnu baterií raději každých 4 až 6 měsíců                       
nebo nejpozději tehdy, neuslyšíte-li z odpuzovače již žádný šum.  
Vybité baterie okamžitě vyndejte z odpuzovače, neboť by mohly  
vytéci a způsobit tak jeho poškození. Používejte raději alkalické  
baterie (déle vydrží).  

Vyměňujte najednou všechny baterie. Nemíchejte baterie různých 
výrobců. Všechny vyměňované baterie musí být nové.   

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou 
poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Umístění  
Zapíchněte (zahrabejte) bodec odpuzovače do půdy v blízkosti stop živočichů, které chcete 
vyhnat (v blízkosti nor, krtin atd.). V případě potřeby (bude-li půda tvrdá) proveďte potřebnou 
prohlubeň do půdy například pomocí dřevěné tyče nebo rýče.  

Zařízení nezatloukejte do půdy pomocí kladiva nebo jiných nástrojů. 

Zařízení zapíchněte do půdy minimálně až po rýhovanou plochu na plášti odpuzovače.  

Na trávnících a travnatých plochách můžete odpuzovač zastrčit do půdy až po jeho zelený 
uzávěr, čímž si usnadníte práci při sekání trávy.   

  

Dejte pozor na to, že při sekání trávy nesmí zelený uzávěr přístroje příliš vyčnívat z půdy,        
abyste nepoškodili sekačku nebo přímo odpuzovač hlodavců. 

Zkontrolujte znovu uzávěr přístroje, zda je dobře uzavřený, případně jej pevně utáhněte,              
aby se do přístroje nedostala voda. Udusejte opatrně a lehce půdu okolo přístroje.  

Tento odpuzovač pokryje okruh až 1250 m2. Podle vlastností půdy může být pokrytí okruhu 
působnosti odpuzovače sníženo. Velké kameny, kořeny, základy domů atd. mohou ovlivnit 
(snížit) účinnost odpuzovače. Pro pokrytí větší plochy použijte více těchto odpuzovačů.  
Suchá nebo písčitá půda nejsou dobrými „vodiči“ vibrací tohoto odpuzovače.  
Nejlepší výsledky dosáhnete ve vlhké humusovité nebo jílovité půdě.   

Zařízení nyní začne v intervalech 18 sekund vibrovat a vysílat do půdy oscilace.  
Účinek působení zařízení poznáte již asi za 2 týdny. Nechte odpuzovač pracovat déle,  
abyste zabránili případnému návratu již vypuzených živočichů nebo novému „uhnízdění“  
jiných živočichů.  

Vytáhněte odpuzovač z půdy, budete-li očekávat mrazy nebo případné zaplavení půdy.   

 

Záruka  
 

Na odpuzovač hrabošů poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou. 
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Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likviduje odpad na konci  doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných                      
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly 
spolknout děti  nebo domácí zvířata! V případě spolknutí  baterií vyhledejte 
okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé 
nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto 
případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie 
nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto 
případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří 
do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo              
k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží  speciální sběrné nádoby                         
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 

Šetřete životní prost ředí! 

 
 

Technické údaje 
Pouzdro: Vodotěsné a vůči povětrnostním vlivům odolné pouzdro 

Napájení: 4 baterie velké mono 

Životnost baterií: 4 – 6 měsíců (max. 12 měsíců) 

Okruh působnosti: Až cca 1250 m2 podle vlastností půdy 

Interval vibrací: Každých 18 sekund 

Délka přístroje: 415 mm 

Průměr trubky: 40 mm 

Průměr uzávěru: 51 mm 

Hmotnost: 380 g 

 
 

 
 
 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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