
 

 
 
 

  
Návod k použití  
Ultrazvukový Odpuzovač Škůdců 40 kHz – prod. ozn. 50020 

 
 

Vážený zákazníku,  

Gratulujeme k zakoupení našeho kvalitního produktu. Prosíme, následujte instrukce 
uvedené v tomto manuálu. 
 

Popis produktu  

Inovativní mobilní odpuzovač škůdců od společnosti ISOTRONIC. Vysoce účinný, přenosný, 
bateriemi napájený produkt. 

 

Jedná se o moderní zařízení pro odpuzování zvířat. Generuje kmitočet v rozmezí 40 kHz +/- 
10%, které lidé nemohou slyšet. Optimální efektivní dosah frekvencí speciálních 
generovaných tónů je přibližně 6 m². Konzistentní funkčnost zajišťuje vyladěná elektronika. 
 

Provoz 

Nová elektronika znamená minimální spotřebu energie. Přístroj vydává zvuky s vysokým 
kmitočtem. Perfektní pro ochranu zvířat a jejich spacích prostor. 
  

Chcete-li zařízení začít používat, vytáhněte přerušovač napětí baterie. Červená LED 
integrovaná v zařízení začne blikat asi 3 sekundy = baterie je v pořádku a zařízení je 
automaticky připraveno k použití. 
 

Technické údaje 
Baterie: 1 x CR2032 (včetně) 
Dosah: cca 6 m² 
Frekvence: 40 kHz +/- 10 % 
Kontrla funkcí/baterie:  Otvor se skrytým tlačítkem, po stisknutí ukáže stav baterie 

pomocí LED 
 

 

Výměna baterie 
1. Odstraňte kryt. 

  
 

 



2. Vyjměte starou baterii. 

 

3. Vložte novou baterii. Dbejte na správnou polaritu. 
 

4. Vraťte kryt na své místo. 

 
 

5. Proveďte test kapacity baterie – stisknutím skrytého tlačítka v otvoru pomocí 
kancelářské sponky či špendlíku. Je-li baterie v pořádku, LED bliká cca 3 vteřiny a 
zařízení je automaticky připraveno k použití. 

 
 
Obecné informace  
1. Elektronická zařízení, balicí materiál atd. by měly být udržovány z dosahu dětí.  
2. Odpad likvidujte s ohledem na životní prostředí.  
3. Je zakázáno sdílet technické parametry či měnit provedení výrobku. 
 

Bezpečnostní pokyny  
Důležité: Na škody způsobené neuposlechnutím pokynů z manuálu se nevztahuje záruka 
ISOTRONIC nezodpovídá za následky používání.  
- Provozujte pouze pod uvedeným napětím.  
- V případě opravy používejte výhradně originální díly. 
- Kontrolujte napájecí a propojovací kabely. Naleznete-li defekt, zařízení nepoužívejte.  
- Opravy mohou být prováděny pouze zkušeným technikem.  
- ISOTRONIC nepřebírá zodpovědnost za případné chyby uživatele.  
- Vždy si zkontrolujte, je-li zařízení umístěné v podmínkách, kde lze používat.  
- Zařízení by nemělo být obsluhováno osobami s fyzickými či mentálními omezeními a dětmi 
do 8 let. Nadále by jej neměly obsluhovat osoby s nedostatkem znalostí a zkušeností 
s funkcí zařízení. 
 
 
 
 



 
Pozor: Důležité upozornění k bateriím  
Likvidace baterií:  
Po spotřebování kapacity baterií je nutné vrátit je v místě prodeje nebo je odevzdat 
v příslušné sběrně. Nikdy je nevyhazujte s komunálním odpadem. 

 
Ochrana životního prostředí  
Po uplynutí životnosti výrobku jej nevyhazujte s běžným komunálním odpadem, ale 
odevzdejte jej v příslušné sběrně jako elektronický odpad. Materiály jsou recyklovatelné, 
jsou-li takto označeny. 

 

Distributor: NEDIS KERR s.r.o. 


