Navodila za vibrator za odganjanje
voluharjev, model P7906, kat. št. 67 07 06
UPORABA V SKLADU S PREDPISI

TEHNIČNI PODATKI

Ta naprava je predvidena za preganjanje in varovanje pred glodalci, kot so
krti, rovke, voluharji, poljske miši na njivah in poljih.

Napajanje:

VARNOSTNA OPOZORILA
Pred uporabo aparata preberite kompletna navodila. Če nastopi škoda
zaradi neupoštevanja navodil, vam ne bomo upoštevali garancije. Ne
prevzemamo odgovornosti za namerno povzročeno škodo na napravi, ali
škodo, ki nastane na tujem premoženju zaradi napačne uporabe naprave.
Zaradi varnostnih in (CE) licenčnih razlogov je prepovedana
kakršnakoli predelava ali dopolnitev naprave;
Odstranite baterije iz izdelka, če ga dalj časa ne uporabljate.
Hranite napravo izven dosega otrok in je ne uporabljajte v njihovi
prisotnosti.
Pred čiščenjem in nego naprave morate obvezno upoštevati naslednja
navodila:
Če napravo odpirate ležijo prosto deli, ki so pod napetostjo. Pred
čiščenjem morate zato ločiti napravo od vseh virov napetosti.
Kondenzatorji v napravi se lahko naložijo celo, ko so ločeni od vseh
virov napetosti. Popravila lahko izvaja samo za to usposobljeni
strokovnjak, ki pozna s tem povezane nevarnosti in veljavne predpise.
Posvetujte se s strokovnjakom, če se soočate s problemi nastavitve
funkcij, s problemi varnosti ali povezav.
Ne puščajte embalaže nenadzorovano ležati okrog, ker lahko postane
nevarna igrača vašemu otroku.
OPIS FUNKCIJ
Napravo vtaknete v tla, kjer vsakih 18 sekund spusti kratek šum, ki vibrira.
Ker pod zemljo živeče živali slabo vidijo, a zelo dobro slišijo, so prisiljene
zapustiti območje, kjer je postavljena ta zanje moteča naprava. Naprava ima
negativen vpliv na črve in domače živali. Naprava deluje, dokler so v njej
baterije oz. dokler se le-te ne izpraznijo.
UPORABA
Baterije vstavite v napravo (glejte točko »Menjava baterij«). Napravo
postavite v neposredno bližino sledi živali. Naprava deluje v krogu v vse
smeri, vseeno pa lahko učinek prekinejo stavbe. Napravo vtaknite v tla. Če
so tla zelo trda, izvrtajte luknjo in postavite napravo vanjo. Ne poskušajte
naprave vtakniti v tla na silo ali s pomočjo kladiva. Napravo morate vtakniti v
tla vsaj do narebričene površine na ohišju. Na poljih lahko napravo vtaknete
globlje v tla, kar omogoča lažjo žetev/košnjo. Pazite, da je zelen pokrovček
dovolj globoko v tleh, da ne pride na napravi do okvar zaradi kosilnice.
Ponovno preverite, če je naprava trdno nameščena in jo eventualno
ponovno vtaknite, da se izognete prodiranju vlage. Zemljo okrog naprave
trdno steptajte. Domet je odvisen od sestave tal. Suha in peščena tla slabo
prevajajo zvočne valove, zato je lahko potrebna še ena dodatna naprava.
Najprimernejša so vlažna humusna ali ilovnata tla. Učinek naprave je viden
po dveh tednih. Napravo pustite, da deluje še naprej, da preprečite vrnitev
ali nov napad živali. Kadar pričakujete slano ali poplave, odstranite napravo
iz tal.
MENJAVA BATERIJ
Napravo odprite tako, da odvijete zeleni pokrovček (zavrtite v nasprotni
smeri urinega kazalca). Izvlecite vložek. Vstavite baterije (4x 1,5 V alkalne
mono baterije) in pazite na pravilno polariteto. + pol navzdol k zeleni konici v
predalčku za baterije in ponovno vstavite vložek z elektroniko v ohišje.
Ko vstavite baterije, trdno privijte zeleni pokrovček (vrtite v smeri urinega
kazalca), da ne more v napravo prodirati voda.
Nasvet: Baterije menjajte vsake 4-6 mesecev, najkasneje pa takrat, ko ne
slišite nobenega šuma več. Šibke baterije odstranite takoj, da preprečite
iztekanje baterij in se izognete poškodbam, ki bi temu sledile. Uporabljajte le
baterije predpisanega tipa. Uporabite alkalne baterije, da dosežete
maksimalno življenjsko dobo baterij.
Baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke.
Baterij, gumbnih celic in akumulatorje ne odlagajte v bližini otrok, ampak jih
shranjujte na mesto, ki ga otroci ne morejo doseči. Baterij ne smete metati v
ogenj, saj obstaja nevarnost eksplozije.
ODSTRANJEVANJE
Če naprave ni več mogoče uporabljati, jo morate odstraniti v skladu z
veljavnimi predpisi.

Življenjska doba baterij:
Velikost:
Dolžina:
Premer (palica):
Premer (pokrov):
Teža brez baterij:
Območje delovanja:

6 VDC 4 x 1,5 V alkalne mono baterije
(Size D, LR20)
ca. 4-6 mesecev
415 mm
40 mm
51 mm
380 g
ca. 1250 m2, odvisno od strukture tal

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.
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter
izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in
so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš
naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in
akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.
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.

