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VÝROBNÍ ČÍSLO 

Odpuzovač hmyzu, krtků a hlodavců - ultrazvukový 

 1. POPIS 
 

Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento manuál.  

 

Toto zařízení je ultrazvukový odpuzovač škůdců. Zařízení každých 30 

vteřin vyšle do země ultrazvukový puls, který odpuzuje hmyz, krtky, 

myši, hady a další domácí škůdce.  

 

Zařízení je napájeno sluneční energií, takže se nemusíte starat o 

výměnu baterií a podobně. Nemusíte se bát špatného počasí, jedno 

plné nabití stačí na napájení zařízení po dobu 4 dnů. Solární panel je 

uzavřen pod vodovzdorným plastovým krytem. 

 

Zařízení je šetrné k životnímu prostředí, protože na rozdíl od dalších 

způsobu odpuzování škůdců, nepoužívá žádné jedy nebo smrtící pasti. 

Díky tomu budou Vaši domácí mazlíčci v bezpečí.  

 

Zařízení vyšle každých 30 vteřin do země ultrazvukový puls o 

frekvenci 400Hz. Takový puls je škůdcům nepříjemný a oblasti se 

budou vyhýbat. Jedno zařízení efektivně pokryje plochu až 50m2.  

 

 2. SPECIFIKACE 
 

Model  TSSRR1224 Pracovní cyklus ≈ 30 sec 

Solární panel 4.3V 20mAh Hmotnost 66 g 

Baterie LFP 14430 3.2V 

250mAh - dobíjecí 

Rozměry 255 x 65 mm 

Frekvence 400 Hz ± 100Hz   
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 3. POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 

1) Zařízení zapněte zeleným tlačítkem na spodní čísti solárního panelu. 

2) Zasuňte zařízení asi 20 cm do země (můžete až po kryt solárního panelu). Pokud je podloží 

příliš pevné pro zasunutí, nejdříve vykopejte díru. Nepoužívejte kladivo nebo podobné náčiní. 

3) Neinstalujte v místech, kde by mohlo zařízení překážet nebo by o něj mohl někdo zakopnout. 

Uvažujte o označení zařízení například vlaječkou. 

4) Instalujte zařízení do středu oblasti aktivity škůdců, zařízení funguje v kruhovém vzoru. 

Nejvyšší účinnosti zařízení dosáhne, pokud nebudou v zemi překážky. Základy a podobné 

konstrukce dosah zařízení negativně ovlivní. 

5) Instalujte zařízení tak, aby mělo přímý přístup k slunečnímu světlu. Pokud bude sluneční panel 

stíněn stromy nebo budovami, zařízení nebude fungovat správně. 

6) Během dne se bude nabíjet baterie, která bude poté zařízení napájet během noci a během 

deštivých dnů. 

7) V případě, že teplota klesne pod bod mrazu, vyjměte zařízení ze země. 

 

Může trvat 1-2 týdny, než bude mít zařízení požadovaný efekt. Během prvních dní od instalace 

můžete pozorovat zvýšenou aktivitu škůdců. 

Po zapnutí můžete slyšet bzučení a cítit vibrace, toto je standartní chování zařízení. 

 

Bezpečnostní pokyny: 

Zařízení je vhodné pouze pro venkovní používání. Nepoužívejte uvnitř. 

V případě nízkých teplot, vyndejte zařízení ze země. Mráz může zařízení poškodit. 

Při instalaci nepoužívejte kladivo nebo podobné náčiní. Zařízení by se mohlo poškodit. 

Neinstalujte v oblastech, kde by o něj mohli lidé zakopnout. Popřípadě ho viditelně označte. 

Neinstalujte zařízení v záplavové oblasti nebo tam, kde se voda shromažďuje. Zařízení by se 

mohlo poškodit. 

Přestaňte zařízení používat, pokud by se poškodil kryt solárního panelu. 
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