
             
 

Odpuzovač kun,                                                  
krys a myší M234 
 

 
Obj. č.: 141 85 15 
 
 
 
 
 
Vážený zákazníku, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto odpuzovače zvířat. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku 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 
 

Tento výrobek produkuje velmi silné ultrazvukové sinusoidní signály, které jsou kunám velmi 
nepříjemné a snaží se před ním uprchnout. Tyto signály nejsou pro člověka slyšitelné.  
Proto je tento odpuzovač vhodný na ochranu domácností před těmito nežádoucími živočichy.  
Vlastní zařízení je vodotěsné s ochranou IP65 a lze je instalovat venku.  
Přiložený napájecí adaptér lze připojit do elektrické zásuvky na suchém místě.  

 

 
 
Rozsah dodávky 
 

• Odpuzovač  
• Napájecí adaptér 
• Návod k obsluze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pokyny k montáži 
 

Hlavní jednotka odpuzovače emituje radiálně ultrazvukový zvukový signál prostřednictvím 
reproduktoru viz obrázek níže. Zařízení je vodotěsné a proto jej lze namontovat venku pod krov,  
kudy kuny vstupují do nemovitosti a na venkovní stěny, aby docházelo k jejich odstrašení, dříve než 
proniknou do nemovitosti. Napájecí adaptér je připojen k odpuzovači 2 m kabelem. Adaptér musí být 
připojen do elektrické zásuvky v suché místnosti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Důležité! 
 

Ultrazvukový signál se šíří jako světlo, za překážkami se tvoří „stíny“ a ultrazvukové vlnění se zde 
nešíří. Ultrazvukové vlnění se tedy šíří na místech s přímou viditelností na odpuzovač, tzn., že není 
vhodný pro aplikaci na hnízda, praskliny nebo za trámy. Kromě toho je ultrazvukové vlnění pro zvířata 
velmi nepříjemné, nepůsobí jim však bolest. Je-li to možné, vyhledají si raději jiné útočiště.  
Přesto není naprosto zaručeno, že zvířata vždy opustí chráněnou nemovitost. 

 
Připojení a uvedení do provozu 
 

Zařízení postavte na pevnou vodorovnou podložku nebo připevněte na stěnu pomocí montážních 
otvorů na zadní straně výrobku. 

 
Ujist ěte se, že podklad pro instalaci je hladký a pevný, i v p řípadě připevn ění  
na st ěně. 

V případě, že výrobek p řipevňujete na st ěnu, dbejte zvýšené opatrnosti, abyste  
při vrtání otvor ů nepoškodili kabely nebo plynové či vodovodní trubky, které  
mohu vést ve st ěně.  

Ujist ěte se, že je odpuzova č zvířat připevn ěn správn ě a bezpečně, aby nedošlo  
ke zran ění osob v d ůsledku jeho pádu. 

Odpuzovač umístěte přímo proti oblasti, kterou chcete chránit. Zařízení by mělo stát na volném 
prostranství, je-li to možné. Neumísťujte jej za záclony, nábytek nebo jiné pevné předměty,  
dochází tím k výraznému snížení dosahu. 
 

• Připojte napájecí konektor síťového adaptéru do nízkonapěťové zdířky odpuzovače. 
• Zasuňte síťový adaptér do elektrické zásuvky. 
• Provoz zařízení je indikován blikající LED. 

 



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače. 
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 do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
 
 
 
 

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 a pouzdro odpuzovače.  
 
 
 

Recyklace 
 

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

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

 

Technické údaje 
 
 
 

Provozní napětí 100 – 240 V/AC, 50 – 60 Hz  
Spotřeba 0,6 W ± 25% 
Frekvenční rozsah 22,5 – 28 kHz (střídavé a trvalé vysílání) 
Vhodné prostředí Vnitřní/vnější (kromě adaptéru) 
Rozsah působení až 100 m2 (volné prostranství) 
Hlasitost až 120 dB ± 20% 
Indikátor provozu Blikají LED s frekvencí 1x za 2,5 s 
Rozměry (Š x V x H) 70 x 50 x 40 mm (bez připevňovacích klipů) 
Krytí IP65 (pouze odpuzovač) 
Rozměry adaptéru (V x Š x H) 60 x 44 x 38 mm (bez vidlice) 

 
 
Záruka 
 

Na tento odpuzovač poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu  
nenajdete potřebné informace, spojte se 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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