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1 NAMEN UPORABE 
 
Ta solarni odganjalec mravelj služi za preganjanje mravelj. 

Območje uporabe tega izdelka v vrt in travnik. 

Interno vgrajen 600mAh NiMH akumulator se polni preko solarne celice in vam tako prihrani 

menjavo izrabljenih baterij. 

Druga uporaba od prej opisane je prepovedana in lahko poškoduje izdelek. Poleg tega pa je to 

povezano z nevarnostmi, kot je npr. kratek stik, električni 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. 

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

roke. 

• 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. 

 

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

tehnično pomoč ali drugega strokovnjaka. 

 

 

 

3 FUNKCIJSKI OPIS 
 

Naprava proizvaja zvočne valove z frekvenco približno 400Hz v časovnem obdobju približno 30 

sekund. 

Ker večina živali, ki živijo pod zemljo slabo vidijo, vendar dobro slišijo, deluje ta naprava zelo 

moteče na te živali. 

 

Odganjalec mravelj ima na strani stikalo za vklop / izklop. S tem stikalom vklopite oziroma 

izklopite napravo. 
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4 MONTAŽA 
 

Za montažo ne udarjajte po napravi. 

 

Za zagotovitev pravilne montaže pojdite po naslednjih korakih: 

• Napravo namestite v bližino območja, kjer je največ škodljivcev. 

• V zemljo izkopljite luknjo z premerom približno 10 cm in globino približno 25 cm. 

• Pri zaprtju luknje pazite na navpično držanje odganjalca mravelj. 

• Poteptajte zemljo okoli naprave. 

 

 

 

5 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
 

Ta izdelek ne terja vzdrževanja 

 

 

 

6 ODSTRANITEV 
 

 
Električnih in elektronskih izdelkov ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke. 

Neuporaben izdelek  odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. 

 

 

 

 

7 TEHNIČNI PODATKI 
 

Notranji akumulator: 600mAh NiMH 

Čas obratovanja pri popolno napolnjenem 

akumulatorju in trajni pooblačitvi: 

 

5-6 dni 

Frekvenca: 400Hz 

Časovni interval: približno 30 sekund 

Mere: višina 285 mm 

klin ø25 mm 

Delovno območje: glede na stanje tal 700m
2
  

Temperaturno območje dela: -15 do +60
o
C 

Relativna zračna vlaga: <95% (ni kondenzirana) 

IP vrsta zaščite: IP65 

Teža: 100g 
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GARANCIJSKI LIST 
 

Izdelek: Solarni odganjalec mravelj 
Kat. št.: 620375 
 

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 


