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1 NAMEN UPORABE 
 
Ta izdelek vpliva na pse in mačke ter deluje z frekvenco od 18000 do 24000Hz. Avtomatsko 

menjajoče frekvence dodatno povečajo delovanje in preprečijo navade živali. Ta naprava je 

opremljena z javljalnikom gibanja. Javljalnik gibanja ima razdaljo zajetja do maksimalno 7m in kot 

zajetja – horizontalno 110
o
 ter vertikalno 60

o
. Izdelek je oskrbovan z 9V / DC napetostjo (preko 

šestih 1,5V / DC baterij tipa AA ali preko napajalnika 9V / DC, 200mA). Izdelek je IP 43 in s tem 

primeren za obratovanje v zaščitenem zunanjem območju. 

Druga uporaba od prej opisane ni dovoljena in lahko vodi k poškodovanju izdelka. Poleg tega pa je 

to povezano z nevarnostmi, kot so npr. kratek stik, požar, električen udarec, itd. Celotnega izdelka 

ne smete spremeniti ali rekonstruirati. Varnostne napotke tega navodila za uporabo morate nujno 

upoštevati. Navodilo za uporabo pozorno preberite in ga shranite za kasnejše branje. 

 

 

2 VARNOSTNI NAPOTKI 
 

 

Za poškodbe, ki nastanejo z neupoštevanjem tega navodila za uporabo, ne velja več 
pravica iz garancije! Za posledične škode in za poškodbe stvari in oseb, katere 
nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali z neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne 
prevzemamo odgovornosti!  
Pomembni napotki, ki jih morate nujno upoštevati so v tem navodilu za uporabo 
označeni z klicajem. 

 

• Izdelka ne smete spremeniti ali rekonstruirati, ker drugače ne  velja več dostop (CE) in pravica 

iz garancije. 

• Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-ta postane nevarna igrača za otroke. 

• V primeru dvomov o pravilni uporabi izdelka ali glede varnosti, se obrnite na kvalificiranega 

strokovnjaka. 

• Pri obratovanju ob prisotnosti otrok bodite zelo previdni. Električne naprave ne sodijo v otroške 

roke. 

• V obrtnih ustanovah morate upoštevati predpise za preprečitev nesreč združenja obrtnih 

sindikatov za električne naprave in obratovalna sredstva. 

• Kadar se domneva, da nenevarno obratovanje ni več možno, morate prenehati z obratovanjem 

naprave in jo zavarovati pred nenadzorovanim obratovanjem. 

• Da nenevarno obratovanje ni več možno se domneva kadar: 

- so vidne poškodbe na napravi, 

- naprava ne deluje več,  

- po daljšem hranjenju pod neugodnimi razmerami ali 

- po težkih transportnih obremenitvah. 

• Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede samo strokovnjak oziroma servisna služba. 

• Izdelka ne obratujte v bližini vnetljivih plinov ali eksplozivnih materialov. 

 

V primeru vprašanj, na katera ni odgovorjeno v tem navodilu za uporabo, se obrnite na našo 

tehnično pomoč ali drugega strokovnjaka. 
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3 OPIS IZDELKA 
 

 
 

1. Pretvornik zvoka 

2. Javljalnik gibanja 

3. Tipka »TEST« 

4. Stikalo za vklop / izklop 

5. Priključek za napajalnik 

 

 

4 MONTAŽA IN ZAČETEK OBRATOVANJA 
 

• Z zadnje strani naprave odvijte oba vijaka za pokrov predala za baterije. 

• V predal vstavite šest 1,5V baterij tipa AA glede na pravilno polarnost. 

• Sedaj privijte pokrov predala za baterije. 

• Na zadnji strani ohišja se nahaja montažni podstavek. Odstranite ga in ga namestite z primernim 

montažnim materialom na navpično površino. 

• Izdelek namestite na že nameščeno zidno držalo. 

• Za začetek obratovanja izdelka namestite stikalo za vklop / izklop (4) na pozicijo 1. 

 

Za preveritev pravilnega delovanja izdelka pritisnite tipko »TEST« (3). Ton, ki ga drugače lahko 

slišijo samo psi in mačke bo sedaj spremenjen v ton, katerega lahko slišite tudi vi. 

 

 

5 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
 

Izdelek razen občasnega čiščenja ne terja vzdrževanja. 

Za čiščenje izdelka zadostuje čista, suha in mehka krpa. Ne uporabite agresivnih čistil, ker so s tem 

možne poškodbe ohišja! Prah lahko odstranite z mehkim, čistim čopičem in sesalnikom. 

 

 

6 ODSTRANITEV 
 

 
Elektronskih naprav ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke. 

Neuporaben izdelek  odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. 
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7 TEHNIČNI PODATKI 
 

Teža: ……………………………… 160g 

Mere: ……………………………... 13,7x8,2x5,5cm 

Barva: …………………………….. zelena 

Napajanje: ………………………... 9V / DC (ali preko šestih 1,5 V / DC baterij tipa AA ali 

preko 9V / DC 200mA napajalnika) 

Zvok: ……………………………... 87dB 

Frekvenčno območje: …………….. 18000 do 24000Hz 

Kot zajetja javljalnika gibanja: …... horizontalno 110
o
 (približno 10m), vertikalno 60

o
 (približno 

6 metrov) 

IP zaščitni razred: ………………… 43 
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GARANCIJSKI LIST 
 

Izdelek: Odganjalnik psov in mačk 
Kat. št.: 619815 
 

Garancijska Izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga 

potrošniku. Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.  

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali 

z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, 

malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.  

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.  

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z 

izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum prodaje in žig prodajalca: 
________________ 

 
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim 
listom. 
 

 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  

Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 

Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248 

www.conrad.si, info@conrad.si 


