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Solární odpuzovač mravenců                                     

 
 

Obj. č.: 62 03 75 
 

 
 
 

Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního odpuzovače mravenců.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

Účel použití 
 

Odpuzovač se používá se pro odpuzování mravenců a jejich udržení v dostatečné vzdálenosti.  
 

Výrobek je určen pro použití v zahradách a na travnatých plochách. 
 
Zabudovaný 600 mAh NiMH akumulátor je nabíjen solárním článkem. 
 
 

Popis funkce 
 

Přístroj pracuje s nízkofrekvenčním chvěním o frekvenci cca 400 Hz v přibližně 30 sekundových 
intervalech, které je pro mravence nesnesitelné. Jiná zvířata tím nejsou negativně ovlivněna.  
Spínač (ON/OFF) je umístěný na boční straně odpuzovače. Přístroj jím můžete zapnout (ON)  
nebo vypnout (OFF). 
 
Umístění 
 

Při umístění do země na výrobek nepoužívejte hrubou sílu (např. úder kladivem). 
 

Správné umístění vám zaručí následující postup: 
 

- Odpuzovač umístněte co nejblíž k lokalitě, ve které se objevuje nejvíc mravenců. 

- Vytvořte v zemi díru o průměru cca 10 cm do hloubky cca 25 cm 

- Při opětovném zasypávání díry se ujistěte, že odpuzovač mravenců je umístěný vertikálně. 

- Půdu okolo odpuzovače zlehka upěchujte. 
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Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do solárního 
odpuzovače mravenců. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek 
přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu 
záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých 
dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí 
pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. 

 
 
 
 
 
 

Solární odpuzovač mravenců nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, 
mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická 
rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch odpuzovače.  
 
Záruka  
 

Na solární odpuzovač mravenců poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou. 
 
Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likviduje odpad na konci  doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
 
Technické údaje 
 
Vestavěný akumulátor:       600 mAh Ni-MH 
Provozní doba s plně nabitým akumulátor při přetrvávající oblačnosti: 5-6 dní 
Frekvence:        400 Hz 
Časový interval vysílané frekvence:     cca 30 sekund 
Výška:         285 mm 
Průměr:        25 mm 
Oblast působení závisející na vlastnostech půdy:   cca 700 m2 
Provozní teplota:       -15 °C až 60 °C 
Relativní vlhkost:       < 95% 
Ochranná třída:        IP65 
Hmotnost:        100g 
 
 
 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou 
poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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