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Naprava v tleh vsakih 15 sekund oddaja 300 Hz 
šume, ki jih človek le stežka sliši, za živali v zemlji pa 
pomenijo nevarnost. S to napravo se lahko 
enostavno znebite nadležnih živali. Za ljudi in hišne 
živali naprava ni škodljiva. Naprava deluje v območju 
ca. 835  m2. Naprava nima negativnega vpliva na 
črve ali hišne živali.  
- napravo postavite v neposredno bližino sledi 

glodalcev 
- naprava deluje v krogu brez ovir v vse smeri. Da 

dosežete boljši rezultat vam priporočamo 
uporabo dveh naprav. V primeru zmrzali ali 
poplav odstranite napravo iz tal. Baterije 
zamenjajte vsake  4 – 6 mesecev, najkasneje pa, 
ko ni več slišen noben šum. 

 
 
NAPRAVA DELUJE PROTI NASLEDNJIM 
GLODALCEM 
- krtom 
- rovkam, voluharjem, njivskim mišim 
 
 
UPORABA 
1. Odprite napravo tako, da odvijete zeleni 

pokrovček v nasprotni smeri urinega kazalca. 
2. Izvlecite pokrovček predala za baterije ven in 

vstavite 4 x 1.5 V baterije v skladu z oznakami. 

Če so baterije pravilno vstavljene, lahko zaslišite 
v naslednjih 15 sekundah prvi vibracijski zvok, ki 
se ponavlja redno vsakih 15 sekund naslednjih 4 
– 6 mesecev, dokler se baterije ne izpraznijo.  

3. Ko ste vstavili baterije, vtaknite predal za baterije 
notri in trdno privijte pokrovček, da zagotovite 
100 % zaščito pred vremenskimi pojavi. 

4. Napravo vtaknite v tla vsaj do nerebrene 
površine. Napravo lahko tudi povsem vtaknete v 
tla, da vas pri delu ne ovira.  

 
Za zamenjavo baterij ponovite korake 1 – 3 .  
 
 
OPOZORILA! 
1. Pred uporabo naprave se prepričajte, da 

na napravi niso vidne poškodbe. 
2. Naprave ne dajajte otrokom v roke. 
 
OPOZORILO 
1. Ko želite napravo odstraniti iz zemlje, je nikoli ne 

potegnite za glavo ampak cev naprave previdno 
povlecite iz tal. Cev najprej premikajte sem in tja 
ali pa zemljo navlažite z vodo. 

2. Ne pričakujte takojšnje reakcije pri uporabi 
naprave. Živali se boste verjetno znebili šele po 
ca. 14 dnevih uporabe. 

 
 
TEHNIČNI PODATKI 
Velikost (dolžina x premer)  38 x 5.7 cm 
Teža     190 g brez baterij 
Napajanje    4 x 1.5 V  
Frekvenca    300 Hz 
Območje delovanja   ca. 835 m2 

 

 

 
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. 


