
Návod k použití - 70025 
Solární odpuzovač hrabošů „Diamond“ 
Vysoce kvalitní elektronické komponenty v kombinaci se solární technologií - 
pro ekologicky šetrné odpuzování zemních hlodavců a mravenců! 
 
Vážený zákazníku, 
Gratulujeme k výběru jednoho z našich kvalitních výrobků. Dodržujte prosím tyto pokyny 
pečlivě a uchovávejte je u sebe. 
Odpuzujte hlodavce vibracemi - žádné chemikálie, žádné zemní znečištění! 
 
1. Popis výrobku 
Toto zařízení je jedním z nových odpuzovačů! Generuje quartz vibrace v rozsahu cca. 25s 
intervaly v kmitočtovém rozsahu 400 Hz ± 50 Hz. Venkovní test ukázal, že tyto speciálně 
generované vibrace mají optimální efektivní plochu cca. 700 m², v závislosti na stavu půdy. 
Jelikož hlodavci nemohou tyto vibrace vystát, přesouvají se jinam během několika dnů. Jiná 
užitečná zvířata nejsou nikterak poškozena. Solární odpuzovač hrabošů lze použít na 
zahradě, na poli nebo v jiných venkovních prostorách s nechtěnými hlodavci. Jemně 
vyladěné elektronické komponenty a efektivní solární moduly zaručují 
konstantní funkce i při špatném osvětlení. Tento spotřebič odpuzuje nejen hraboše, ale také 
moly a mravence! 
 
2. Instalace a údržba 
Zapíchněte zařízení do země až do 3/4 délky. Před použitím odstraňte plastovou fólii v 
průhledné části hlavy výrobku. Pro zapnutí stiskněte tlačítko na spodní straně. 
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE PŘI PRVNÍM ČASU PROSÍM ZAJISTĚTE, ABY BYLA 
BATERIE PLNĚ NABITA. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NECHEJTE ZAŘÍZENÍ NABÍT PO 
DOBU 12 HODIN VE VYPNUTÉM STAVU NA PŘÍMÉM SLUNEČNÍM SVITU. 
Pravidelně kontrolujte funkci přístroje. V případě, že již nefunguje korektně, může být nutná 
výměna dobíjecí baterie (viz bod 3). 
 
Návrh instalace (viz obrázek): 
Umístěte odpuzovač do takové polohy, že zvířata budou mít možnost utéct z vašeho 
pozemku. Po cca 5-6 týdnech by zařízení mělo být posunuto přibližně 4-5 metrů ve směru 
únikové cesty. 
POZOR: Zařízení nikdy neupevňujte do kopce. Pokud používáte několik zařízení, nikdy je 
neinstalujte do rohů; pak budete odpuzovat zvířata uprostřed a zablokujete jejich možné 
únikové cesty. Začněte odpuzovat zvířata přímo u domu a posunujte se směrem k hranicím 
pozemku. Ve velmi suché a tvrdé půdě vyvrtejte v zemi otvor a zhutněte půdu kolem tyče. 
Berte v potaz případné uložení podzemních překážek, jako jsou trubky, základy, hrany a 
hrany a betonové desky! Tyto bariéry omezují šíření kmitočtových vln a jejich účinnost. 
 



 
 
3. Výměna dobíjecí baterie 
1. Odstraňte průhledný kryt skříně. 
2. Opatrně sundejte solární panel z dobíjecí baterie, která je pod ním. Dbejte přitom na to, 
aby kabelové spojení mezi solárním panelem a deskou s plošnými spoji, které je pod 
dobíjecí baterií, zůstalo nedotčeno a nepoškozeno. 
3. Vyjměte starou dobíjecí baterii z jejího uchycení. 
4. Vložte novou nabíjecí baterii velikosti Mignon (AA) a typ Ni-MH s 1,2 V a 850 mA. Při tom 
dbejte na správnou polaritu, jak je znázorněno na spodní straně baterie. 
5. Opatrně umístěte solární panel zpět na dobíjecí baterii. Dbejte na to, aby oba kabely 
solárního panelu nevedly nad bateriemi pro správné uzavření skříně. 
6. Nasaďte průhledný kryt skříně na tělo skříně. 
 
4. Technické údaje 
Napájení: 1 dobíjecí baterie, velikost Mignon (AA), typ Ni-MH, 1,2 V, 850 mA (součást 
dodávky); lze v případě potřeby vyměnit 
Pouzdro: odolné vůči povětrnostním vlivům 
Účinná plocha: cca. 700 m², v závislosti na stavu půdy 
Frekvenční rozsah: 400 Hz ± 50 Hz, samočinné ovládání 
Provoz: Vypínač 
Dodávka elektřiny: Polykrystalické solární články 
Interval: cca. 2 sekundy, cca. 25 sekund vypnuto (interval přerušení) 
Napěťová rezerva: až 7 dní bez vystavení světlu 
Připravenost k provozu: okamžitá funkce provozu a nabíjení, a to i při nízkém dopadu světla 
 
 
 
 



5. Pozor: Důležité upozornění na baterii 
• Pokyny pro likvidaci baterií: 
Baterie podléhají zákonným ustanovením. Po použití musí být proto vráceny do místa 
prodeje nebo do sběrného místa veřejných zařízení na likvidaci škodlivých látek. Baterie 
nesmí být nikdy likvidovány jako odpad z domácnosti, ve žlutém pytli nebo jiném obalu. 
Baterie zlikvidujte pouze v případě, že jsou zcela vybity do sběrné nádoby na odpadní 
baterie a předejdete opatřením proti zkratu (např. zakrytím pólů). 
 
6. Obecné informace 
1. Elektrické spotřebiče, obalový materiál atd. by měly být uchovávány mimo dosah dětí. 
2. Balení a opotřebovaný materiál likvidujte správně a ekologickým způsobem. 
3. Předávejte přístroj pouze včetně návodu k obsluze. 
4. Změny konstrukčních a technických údajů bez předchozího upozornění pro neustálé 
zlepšování výrobků vyhrazeny. 
 
7. Bezpečnostní pokyny 
Důležité: Na škody způsobené nedodržením návodu k použití se nevztahuje záruka. 
Společnost ISOTRONIC nenese žádnou odpovědnost za následné škody. 
- Zařízení používejte pouze na určené napětí. 
- V případě oprav používejte pouze originální náhradní díly, aby nedošlo k vážnému 
poškození. 
- Opravy nebo jiné práce, např. výměnu pojistky apod. smí provádět pouze odborně 
vyškolený odborník. 
- Je třeba poznamenat, že chyby obsluhy nebo spoje nespadají pod vliv ISOTRONIC a 
nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za vzniklé škody. 
- Vždy zkontrolujte, zda je zařízení vhodné pro příslušné místo, kde jste 
používat. 
 
8. Záruka 
Na toto zařízení poskytujeme dvouletou záruku. Záruka zahrnuje opravu všech vad, které 
nebyly způsobeny vadným materiálem nebo výrobními chybami. Záruka se nevztahuje na 
části podléhající opotřebení (např. akumulátory) a na škody způsobené nedodržením 
návodu k použití se nevztahuje záruka. Společnost ISOTRONIC nenese žádnou 
odpovědnost za následné škody. Protože ISOTRONIC nemá žádný vliv na správnou a 
vhodnou montáž a provoz, je zřejmé, že záruka se vztahuje pouze na úplnost a správný 
stav. ISOTRONIC nepřebírá žádnou odpovědnost za škody ani následné škody v souvislosti 
s tímto produktem. To platí zejména v případech, kdy bylo zařízení pozměněno nebo 
opraveno, při výměně okruhů nebo při použití neoriginálních náhradních dílů nebo při 
poškození způsobeném nesprávným provozem nebo nedbalostí. 
 
 
 
Oznámení o ochraně životního prostředí 
Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek likvidován jako běžný domácí odpad, ale 
musí být zlikvidován na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. 
Na tuto skutečnost upozorňuje ikona na výrobku, v příručce nebo na obalu. Materiály jsou 
recyklovatelné podle jejich označení. Prostřednictvím opětovného použití, recyklace 
materiálu nebo jiných forem využití starých přístrojů významně přispíváte k ochraně 
životního prostředí. Obraťte se prosím na místní úřady pro příslušné středisko pro likvidaci 
odpadu. 
 
 
 
 


