
Navodila za ultrazvočni odganjalec, model 08/00 P7816, kat. št.  62 00 48  
 
 
OPIS 
Ta ultrazvočni odganjalec je namenjen za odganjanje miši, podgan, muh, mravelj, ščurkov in ostalih žuželk.  
Odganjalec deluje na principu oddajanja zvoka, ki je našim ušesom neslišno in slišnega zvoka, ki odganja določene škodljivce. Sam 
odganjalec avtomatsko spreminja frekvenčno območje med 25 000 in 50 000 Hz, zato deluje na več različnih živali. Z njim boste lahko 
zaščitili površino ca. 150 m2. Domet se zmanjša glede na možne ovire.   
 
Po priklopu na omrežje preko priloženega napajalnika sveti rdeča LED-dioda, ki prikazuje delovanje. S pomočjo pritiska na tipko TEST 
lahko napravo testirate. Naprava lahko deluje neprekinjeno, saj ima zelo majhno porabo.    
 
UPORABA 
Napravo enostavno vtaknite v omrežno vtičnico. Odganjalec lahko v notranjih prostorih uporabljate ves čas. Učinek naprave boste 
opazili po nekaj dneh. Včasih se poveča število majhnih insektov, ker jih ultrazvoki preženejo iz njihovih skrivališč. Čez nekaj časa tudi ti 
izginejo. Insekti bi morali povsem izginiti čez ca. 4 – 6 tednov, ko so uničena tudi jajčeca in ličinke.  
 
Opozorilo!  
Iz varnostnih razlogov naprava ne sme priti v stik z vodo! 
 
Opozorilo! 
Tehnični podatki na embalaži in v originalnem navodilu so napačni! Pravilni so naslednji podatki: 
 
Tehnični podatki:  
Velikosti:    120 x 90 x 70 mm 
Teža:   160 g 
Napajanje:  220-240 V 
Poraba:   2 VA 
Frekvenčno območje: 25000 do 50000 Hz 
Zvočni tlak:  110 dB 
Kot zajemanja:  260° 
 
Skupna površina, ki jo lahko pokriva v enem prostoru, je 470 m2 

 

 

Navedeno frekvenčno območje je slišno za pse in za mačke. 
 
 
 
Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so 
posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo 
nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd. 
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk. 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo 
vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z 
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., 
Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za 
izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic 
d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 


