
             
 

Odpuzovač mravenců                          
 

 
 
 
 
 
Obj. č.: 166 29 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený zákazníku, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto odpuzovače. 
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 byl navržen pro to, aby udržel mravence mimo Vaší zahradu. Ihned připraven k použití, 
bez nutnosti připojení a montáže. 

Bez nutnosti další obt ěžující kabeláže je toto nové za řízení ihned použitelné na jakémkoliv 
míst ě, které si dokážete p ředstavit. Sta čí zapíchnout do zem ě, zapnout a hotovo. Odpuzova č 
začne emitovat akustické impulzy o frekvenci 600 Hz ka ždých 45 sekund. Mravenc ům je tento 
signál nep říjemný a rychle opustí oblast p ůsobení tohoto odpuzova če. 

Tento výrobek nepracuje na chemickém principu a neohrožuje tak životní prostředí znečištěním. 

 
 

 

Důležitá upozornění 
 

Tento výrobek znepříjemňuje zvířatům bytí v oblasti jeho působení. Způsobuje jim tak nepohodlí,  
které je přiměje přemístit se jinam, na nějaké klidnější místo. Trvá několik dní až týdnů, než se naplno 
uplatní požadovaný efekt. Rušivost emitovaného zvukového signálu závisí na okolních podmínkách. 
Montáž výrobku je rychlá a poskytuje optimální ochranu před nechtěnými živočichy.  
Ultrazvukové frekvence zvířatům neubližují.  
 

Uvedení do provozu 
 

• Před použitím doporučujeme plně nabít vestavěný NiMH akumulátor prostřednictvím solárního 
panelu na místě vystaveném přímému slunečnímu záření. Akumulátor je obvykle lehce vybitý 
z důvodu přepravy a skladování. 

• Přepněte přepínač do polohy „OFF“. 

• Vystavte solární panel výrobku přímému slunečnímu záření po dobu alespoň 2 dnů,  
aby bylo zajištěno dostatečné nabitý vestavěného akumulátoru. 

• Zapněte výrobek (přepínač v poloze „ON“) a zkontrolujte jeho funkci.  
Emitovaný zvuk je snadno slyšitelný. 

Zapíchněte zemní kolík co nejhlouběji na místo s krátkou trávou. Ujistěte se, že okolní tráva 
nezastiňuje solární panel a že ani stín okolních stromů a keřů nestíní na solární článek.  
To by mohlo mít negativní vliv na nabíjecí cyklus vestavěného akumulátoru. Pokud je zem tvrdá 
natolik, že nelze zemní kolík zapíchnout přímo, je třeba pro něj otvor vyhloubit jiným způsobem. 
Zajistěte ale, aby byl zemní kolík v otvoru na těsno a nebyla mezera mezi jím a okolní zeminou.  
Tím bude zajištěno spolehlivé šíření zvukových vln pod zemí. Odpuzovač lze použít jako preventivní 
opatření před mravenčí invazí na Vaši zahradu. Pokud používáte odpuzovač z preventivních důvodů, 
doporučujeme použít několik kusů umístěných cca. 20 – 25 m od sebe pro zajištění perimetru.  
Pokud již mravence na pozemku máte, zapíchněte odpuzovač mezi jejich výskyt a dům.  
Cílem je vypudit mravence ze zahrady. Jakmile se začnou mravenci pohybovat směrem  
od odpuzovače, přemístěte odpuzovač proti jejich hejnu pro zajištění perimetru zahradu.  
Uvědomte si prosím, že překážky typu kamení nebo betonových staveb jsou také překážkami  
pro zvukové vlny. Přepněte přepínač do polohy „ON“ na 2 – 4 týdny a sledujte, co to dělá s mravenci, 
zdali se začali stahovat z oblasti působení odpuzovače. Časové rozpětí je velmi závislé na složení 
půdy. Pokud je půda písčitá, zvuk necestuje tak daleko, tvrdá a pevná půda naopak šíření zvukového 
vlnění prospívá. 
Pozn.: Solární odpuzovače jsou primárně určeny pro použití v letních měsících, kdy je dostatek 
slunečního záření. V ostatních ročních obdobích doporučujeme použití odpuzovačů s alternativním 
způsobem napájení. Doporučujeme také vytáhnout na zimu odpuzovače ze země, jelikož nízké teploty 
mohou poškodit akumulátor. 

 
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům.  
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 povrch a součásti výrobku. 
 
 
 

 

 

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. 



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! 

 
 

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! 

 

Technické údaje 
 

Napájení: 1x 1,2V NiMH akumulátor 80 mAh (vestavěný) 
Nabíjení: Solární panel 
Frekvence: 600 Hz 

Solární článek: 
2 V 30 mA 
S ON/OFF přepínačem 
Krytí IP65 

Materiál: Hlava = ABS, zemní kolík z hliníku 
Rozměry: 7 cm x 27,5 cm 
Provozní teplota a vlhkost: 0 °C až +50 °C a max. 90% R.H. 
Skladovací teplota a vlhkost: 0 °C až +50 °C a max. 90% R.H 

 
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. 
 

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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