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Ultrazvuková ochrana před psím štěkotem          

 
 

Obj. č.: 71 00 03 
 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ultrazvukové ochrany před psím štěkotem.  

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.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Účel použití 

Ultrazvuková ochrana před psím štěkotem slouží k odhánění psů. Rozpozná-li psí štěkot, začne vydávat       
akustický signál nebo ultrazvukový signál, kterým psa nebo psy odežene.  

Zařízení má dva režimy: Odhánění psů pomocí ultrazvuku nebo pomocí akustického signálu (až do 120 dB). 

Akustické resp. ultrazvukové odhánění psů se aktivuje při rozpoznání psího štěkotu, ovšem lze je navíc aktivovat 
i ručně, prostřednictvím dálkového ovládání, které je součástí dodávky (max. dosah až 25 metrů).  

Ultrazvuková ochrana před psím štěkotem je napájena 9V/DC síťovým adaptérem, který je součástí dodávky.           
Při výpadku dodávky proudu lze výrobek krátkodobě napájet i pomocí baterie 9 V. Bezdrátové dálkové ovládání        
je napájeno 12 V baterií typu 23A. 

Součástí dodávky je i transparentní ochrana před špatným počasím. Ta umožňuje provozování výrobku i venku. 
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Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. 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. 

 

 

 

 

Výrobek 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 a pouzdro výrobku.  

Nelze uplatnit záruku na poškození vzniklé v d ůsledku nedodržení tohoto návodu k použití!              
Za následné škody nep řebíráme odpov ědnost! 
Za věcné škody a škody na zdraví, které vznikly neodborn ou manipulací nebo zanedbáním 
bezpečnostních pokyn ů, nepřebíráme odpov ědnost! V takových p řípadech zaniká nárok                   
na záruku. 

 
• Integrované reproduktory (1) vydávají zvuky o hlasitosti až 120 dB. Neumísťujte je do blízkosti uší.                           

To by mohlo poškodit Váš sluch. 

• Nepoužívejte tento výrobek v nemocnicích nebo zdravotnických zařízeních. Přestože výrobek vysílá relativně 
slabý rádiový signál, mohlo by dojít k rušení rádiových signálů vysílaných systémy pro podporu životních 
funkcí. Totéž může platit i v dalších oborech. 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,                        
že by je mohly spolknout děti  nebo domácí zvířata! V případě spolknutí  
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou 
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání 
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte 
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo 
nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete 
pouze akumulátory. 
 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem                 
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,                     
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží  speciální sběrné nádoby                         
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 
 

• Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte (např. při skladování), baterie vyjměte. U starých baterií                        
roste nebezpečí, že vytečou, což by mohlo výrobek poškodit a zapříčinit ztrátu nároku na záruku! 

 

 
 

 

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. 
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Popis výrobku 

 

(1) Reproduktor (pro akustickou signalizaci) 

(2) Ovladač citlivosti  

(3) Přepínač frekvence  

(4) Čidlo  

(5) Akustický měnič (signalizace prostřednictvím   
     ultrazvuku)  

(6) Příprava pro uchycení na stěnu 

(7) LED kontrolka (audio) 

(8) Stavová LED kontrolka (ultrazvuk) 

(9) Přihrádka na baterie 

(10) Výklopné nožky 

(11) Napájecí zdířka (9 V/DC) 

Uvedení do provozu 

• Je-li potřeba, zapojte do napájecí zdířky (11) konektor síťového adaptéru (9 V/DC). 

• Zvolte požadovaný provozní režim, tedy požadovanou frekvenci pomocí přepínače frekvence (2). 

• Pomocí ovladače citlivosti (3) nastavte požadovanou citlivost („OFF“ znamená, že výrobek je deaktivovaný 
a tedy vypnutý). 

• Zapojte síťový adaptér do zásuvky 230 V/AC, 50 Hz. 

 

Výrobek můžete provozovat bu ď postavený nebo namontovaný na st ěně. K tomu je vybaven 
přípravou pro uchycení na st ěnu (6). Dále je sou částí dodávky také prodlužovací kabely.                

               Délka prodlužovacího kabelu je cca 2 1 metr ů. 
 

Výměna baterie u dálkového ovládání  

Pokud se sníží dosah dálkového ovládání nebo když se po stisknutí tlačítka                    
na dálkovém ovládání již nerozsvítí stavová LED kontrolka, je nutná výměna baterie.              

Při výměně baterie postupujte následovně: 

• Pokud při dodání v dálkovém ovládání není vložená 12 V baterie (typ 23A), 
otevřete plášť dálkového ovládání. Odstraňte 3 šroubky.  

• Vyjměte vybitou 12 V baterii (typ 23A). 

• Vložte do přihrádky na baterie jednu 12V baterii (typ 23A) a dejte pozor na správnou polaritu. 

• Plášť opět uzavřete – opatrně na sebe položte obě poloviny pláště a zašroubujte šroubky. 
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Výměna baterie u odpuzovače  

Při výpadku dodávky proudu lze výrobek krátkodob ě napájet i pomocí baterie 9 V.  

Při výměně baterie postupujte následovně: 

• Otevřete přihrádku na baterie (9) na zadní straně výrobku                   
– odklopte víčko přihrádky na baterie. 

• Vyjměte vybitou baterii 9 V. 

• Připojte novou baterii 9 V a vložte ho do přihrádky na baterie 
(dbejte na správnou polaritu). 

• Přihrádku na baterie znovu uzavřete. 

 
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 
a) Ultrazvuková ochrana p řed psím št ěkotem 

Napájení     Síťový adaptér 9 V/DC (je součástí dodávky) 

Akustický tlak při akustické signalizaci  do 120 dB 

Frekvence ultrazvuku    26 kHz 

Hmotnost     cca 200 g (bez baterie) 

Rozměry      cca 170 × 124 × 36 mm 
 

b) Bezdrátové dálkové ovládání  

Napájení   Baterie 12 V typ 23A 

Dosah cca 25 m (v závislosti na okolních podmínkách) 

Frekvence   433,05 až 434,79 MHz 

Hmotnost   cca 30 g (bez baterie) 

Rozměry    cca 66 × 46 × 16 mm 
 

c) Síťový adaptér 

Vstupní napětí    230 V/AC, 50 Hz 

Výstupní napětí   9 V/DC (300 mA) 
 

Záruka 
 

Na ultrazvukovou ochranu před psím štěkotem 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. 

 

 

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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