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Tento obzvlášť výkonný prístroj odpudzuje hraboše poľné a záhradné, 
hlodavce, myši (a mnohé iné hlodavce), krtko pomocou kmitov o frekvencii 
300 Hz spolu s vibráciami, ktoré vytvára vo vnútri prístroja špeciálny 
patentovaný motor. Tieto oscilácie, ktoré vyhlásil tento prístroj v 18-
sekundových intervaloch, nepôsobí na človeka ani na domáce zvieratá a 
vypudí tieto nepríjemné živočíchy z plochy o výmere až 1250 m2. 
 
Tento prístroj je napájaný batériami, ktoré vydržia v prístroji až 12 
mesiacov.  
 
Prístroj jednoducho zapichnete do pôdy. Na kosenie trávy ho len vytiahnete 
(alebo ho zapichnete až po zelený uzáver prístroje). Tomuto prístroju 
nevadí dážď a sneh, pretože je vybavený ochranou proti vnikaniu vody. 
 
Krtkovia patria medzi užitočné zvieratá (zabíja škodlivý hmyz). Nebuďte bez ohľadu, 
nezabíjajte ich a neničte zbytočne životné prostredie. Ak sú Vám krtkovia nepríjemní, 
použite ako optimálne riešenie náš skvelý prístroj, ktorý tieto pre Vás nepríjemné tvory 
vypudí bez použitia chémie pomocou nízkofrekvenčných kmitov a vibrácií a doslova je 
"vypudí" z Vašej záhradky aj odinakiaľ. 
 
Vážení zákazníci!  
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento moderný a kvalitný prístroj, ktorým vypudíte 
pre Vás nepríjemných zemných škodcov (hlodavce, hraboše, sysle, škrečky, myši atď) 
alebo krtka z vašej záhrady bez použitia chémie a prispejete tak k ochrane životného 
prostredia. 



Účel použitia prístroja: 
 

Tento prístroj (ktorý je vybavený bodcom) zapichnete jednoducho do pôdy, kde 
každých 18 sekúnd začne vibrovať a vydávať pre vyššie uvedené živočíchy 
nepríjemný zvuk o frekvencii 300 Hz. Tieto špeciálne oscilácie sa šíria v pôde 
zo zapichnutej tyče prístroja až do vzdialenosti cca 20 m od prístroja a pokryjú 
tak okruh (plochu) o výmere až 1250 m2. Podľa vlastností pôdy môže byť tento 
okruh pokrytie menšie alebo aj viac. 
 
Pretože sú tieto oscilácie pre tieto živočíchy neznesiteľné, "odsťahuje" sa po 
niekoľkých dňoch na iné miesto, bez toho, aby im bola spôsobená nejaká ujma. 
Tento prístroj môžete použiť na záhrade, na poliach a na iných miestach vo 
voľnej prírode. Tento prístroj nespôsobuje žiadnu ujmu dážďovkám ani 
domácim zvieratám. 
 
Prístroj neohrozuje životné prostredie, nepodlieha vplyvom počasia a je úplne 
vodotesný.  
 
Iný spôsob používania prístroja, ako bolo uvedené vyššie, by mohol spôsobiť 
jeho poškodenie. 
 
Na výrobku nesmú byť vykonávané zmeny alebo prestavby (prepojovanie)! 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY: 
 

 Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na obsluhu, zanikne nárok na 
záruku! Neručíme za následné škody, ktoré by z toho vyplynuli. Nezodpovedáme za 
vecné škody, úrazy osôb, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním s týmto 
prístrojom alebo nedodržaním bezpečnostných predpisov. V týchto prípadoch zaniká 
akýkoľvek nárok na záruku. 
 
• Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu registrácie CE nemožno vykonávať na prístroji 
žiadne zmeny v zapojení.  
 
• Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie. Vybité batérie by 
mohli vytiecť a spôsobiť poškodenie prístroja.  
 
• Prístroj nie je žiadna detská hračka a nepatrí do rúk malých detí. 
 
 



VLOŽENIE A VÝMENA BATÉRIÍ: 
 
Ako zdroj energie slúži na napájanie prístroja 4 alkalické monočlánky 1,5 V (typ "D").  
 
Vyskrutkujte zelený uzáver prístroje jeho otáčaním smerom doľava.  
 

Potom vytiahnite z prístroja vložku s batériami. Vytiahnite z 
tejto vložky vybité batérie a vložte do nej nové batérie 
správnou polaritou. Zasuňte opäť túto vložku s batériami do 
prístroja. Plus (+) batérií musia byť obrátený smerom k 
zelenému bodce prístroje. 
 
Zaskrutkujte opäť pevne zelený uzáver prístroje jeho 
otáčaním smerom doprava tak, aby do prístroja nemohla 
vniknúť voda. 
 
Dôležité upozornenie:  
Vykonávajte výmenu batérií radšej každých 4 až 6 mesiacov 
alebo najneskôr vtedy, a nebude z prístroja už žiadny šum. 
Vybité batérie okamžite vytiahnite z prístroja, pretože by 
mohli vytiecť a spôsobiť tak poškodeniu prístroja. 
Používajte radšej alkalické batérie (dlhšie vydržia). 
 
Vymieňajte naraz všetky batérie. Nemiešajte batérie 
rôznych výrobcov. Všetky vymieňané batérie musia byť 
nové.  
 
Nenechávajte batérie voľne ležať. Hrozí nebezpečenstvo ich 
prehltnutie deťmi alebo domácimi zvieratami. Vytečené 
alebo inak poškodené batérie môžu spôsobiť poleptanie 
pokožky. Odporúčame Vám preto pri manipulácii s 
batériami používať ochranné rukavice! 
 
Batérie nesmú byť skratované, odhadzované do ohňa a 
dobíjané. Vo všetkých týchto prípadoch hrozí 
nebezpečenstvo výbuchu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyradenie (likvidácia) prístroja a vybitých batérií   
Ak prístroj po vložení batérií nebude fungovať, ak neexistuje už žiadna možnosť jeho 
opravy, musí byť prístroj vyradený (zlikvidovaný) podľa platných zákonných 
predpisov. 
 

 
 
Už nepoužiteľné batérie sú zvláštnym odpadom a musí sa s nimi zaobchádzať tak, aby 
nedochádzalo k poškodeniu životného prostredia. K týmto účelom (k ich likvidácii) 
slúžia špeciálne zberné nádoby v predajniach s elektrospotrebičmi, alebo v zberných 
surovinách.  
Prispejte k ochrane životného prostredia! 

 
 
Umiestnenie a vlastné použitie prístroja na hlodavcov  
 
Zapichnite (zahrabte) bodec prístroja do pôdy v blízkosti stôp živočíchov, ktoré chcete 
vyhnať (v blízkosti nor, atď). V prípade potreby (ak bude pôda tvrdá) vykonajte 
potrebnú jamkou do pôdy napríklad pomocou drevené tyče alebo rýľ. Prístroj nezatlčte 
do pôdy pomocou kladiva alebo iných nástrojov. Prístroj zapichnite do pôdy minimálne 
až po vyznačenú plochu na plášti (trubke) prístroja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na trávnatých plochách môžete prístroj zastrčiť do pôdy až po jeho zelený uzáver, čím 
si uľahčíte prácu pri kosení trávy. 
 

 
 
 
Dajte pozor na to, že pri kosenie trávy nesmie zelený uzáver prístroje príliš vyčnievať z 
pôdy, aby ste nepoškodili kosačku alebo priamo hlodavcov. Skontrolujte znovu uzáver 
prístroja, či je dobre uzatvorený, prípadne ho pevne utiahnite, aby sa do prístroja 
nedostala voda.  
 
Tento prístroj pokryje okruh až 1250 m2. Podľa vlastností pôdy môže byť pokrytie 
okruhu pôsobnosti prístroje zníži. Veľké kamene, korene, základy domov atď môžu 
ovplyvniť (znížiť) účinnosťprístrojov. Na pokrytie väčšej plochy použite viac týchto 
prístrojov. Suchá alebo piesčitá pôda nie sú dobrými "vodičmi" kmitov a vibrácií tohto 
prístroja. Najlepšie výsledky dosiahnete vo vlhkej humusovitej alebo ílovitej pôde. 
 
Prístroj teraz začne v intervaloch 18 sekúnd vibrovať a vysielať do pôdy oscilácie o 
frekvencii 300 Hz. Účinok pôsobenia prístroje spoznáte už asi za 2 týždne. Nechajte 
prístroj pracovať dlhšie, aby ste sa vyhli prípadnému návratu už vypudených živočíchov 
alebo novému "uhniezdeniu" iných živočíchov.  
 
Vytiahnite prístroj z pôdy, ak budete očakávať mrazy alebo prípadné zaplavenie pôdy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
Obal prístroja: Vodotesné a voči poveternostným vplyvom odolné puzdro  
Napájanie: 4 batérie 1,5 V typu "D" (monočlánky)  
Životnosť batérií: 4 - 6 mesiacov (max. 12 mesiacov)  
Okruh pôsobnosti: Až cca 1250 m2 podľa vlastnosti pôdy  
Frekvenčný rozsah : Cca 300 Hz  
Interval kmitov a vibrácií: Každých 18 sekúnd  
Dĺžka prístroja: 415 mm  
Priemer trubky prístroja: 40 mm  
Priemer uzáveru prístroja: 51 mm  
Hmotnosť prístroja: 380 g 
 

 


