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Odpudzovač krtkov - M6 

 
OBSLUHA 
 

1. Odskrutkujte kryt v smere proti smeru hodinových ručičiek - vykonajte to opatrne, pretože kryt 
je prepojený káblami so zvyškom odpudzovača. 

2. Vyberte vložku na batérie tak, aby ste nepoškodili káble, a vložte do nej 4 batérie typ R20 v súlade 
so znakmi "+" a "-" na kryte. Po inštalácii batérie zapnite tlačidlo na kryte a počas niekoľkých sekúnd 
zariadenie by malo vydávať zvuk indikujúci správne umiestnenie batérie. 

3. Opatrne naskrutkujte kryt puzdra tak, aby nedošlo k narušeniu kabeláže a bola zaistená 100% 
vodeodolnosť. 

4. Umiestnite odpudzovač krtkov vertikálne v zemi tak, aby kovová časť bola umiestnená 15 cm pod 
povrchom. Podľa potreby je možné odpudzovač zapustiť hlbšie. Zariadenie by malo fungovať po celý 
rok, cez deň aj v noci. Spotreba energie je minimálna. 

Zariadenie, ktoré sa odlišuje od konkurenčných produktov vydáva vibrácie v intervaloch 20-35 
sekúnd. Frekvencia vydávaných zvukov osciluje v rozsahu od 300 do 1000 Hz. a preto si zvieratá nie 
sú schopné zvyknúť na vydávané zvuky. Odpudzovač zároveň vydáva nízkofrekvenčné vibrácie, na 
ktoré si škodcov nemôžu zvyknúť. 

Zariadenie nezasahuje do činnosti televízorov a rádií, elektronických poplašných zariadení a 
detektorov dymu a ohňa. Rozsah pôsobenia je približne 1500 m2. 

POZOR: V prípade nejasností a problémov, ktoré môžu nastať počas prevádzky a ktoré nie sú 
uvedené v tejto príručke, kontaktujte dodávateľa ohľadom informácií o možných riešeniach. 

Informácie pre užívateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení 
Uvedený symbol na výrobkoch a dokumentácii informuje, že chybné elektrické alebo elektronické 
zariadenia nesmú byť likvidované spoločne s domovým odpadom. Ak sa chcete zariadenie zbaviť, ak 
ho chcete zlikvidovať alebo znovu použiť, obnoviť komponenty, je nutné ho odovzdať do 
špecializovaného zberného miesta. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. Nesprávna likvidácia odpadu podlieha sankciám stanoveným v príslušných miestnych 
predpisoch. 
Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné 
miesto alebo dodávateľa (pre obchodných užívateľov v Európskej únii) 
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