
ISO-BAT
Plašička kun a hlodavců

Napájení z baterií

Uživatelská příručka

Vážený zákazníku, 
děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji 
pro případ potřeby.

Popis výrobku
Tato plašička představuje efektivní druh ochrany proti kunám a jiným hlodavcům. Napájení z baterií navíc 
umožňuje snadné použití na kterémkoli místě bez nutnosti přivedení napájecích kabelů. Plašičku tak lze 
umístit například v autě, garáži, nebo v domě. Plašička začne fungovat ihned po vložení baterií a spuštění. 

Plašičku lze zajistit na požadovaném místě prostřednictvím montážního materiálu nebo šroubků, které jsou součástí 
balení. V závislosti na použité baterii vydrží plašička pracovat nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců. 

Funkce a režimy použití
Elektronika použitá v této plašičce má pouze minimální příkon. Zařízení vysílá vysokofrekvenční tóny v délce trvání 60 
sekund, po čemž následuje 60 sekund pausa. Tyto vysílané tóny jsou lidským uchem jen těžko slyšitelné, avšak ruší 
kuny, které se nepřiblíží do blízkosti plašičky. Obydlí, garáže, nebo kabely automobilů jsou tak účinně chráněny proti 
nežádoucím návštěvám těchto hlodavců.
Po vložení baterií bude zařízení připraveno v pohotovostním režimu a následně je tedy zapotřebí provést spuštění. 

Pokud je plašička umístěna ve vozidle, je zapotřebí provést její demontáž před zahájením mytí vozidla.

Upozornění
Pokud již byl daný prostor nebo vozidlo navštíveno kunami, došlo pravděpodobně k zanechání teritoriálních značek, 
které je zapotřebí odstranit před umístěním plašičky. U vozidla je nejvhodnější zajistit umytí motorového prostoru.

Technické parametry
Baterie: 4 x C (“baby cells”, nejsou součástí balení)
Příkon: 2 mA, v pohotovostním režimu 20 µA
Dosah: cca 40 m² (v uzavřených prostorách)
Vysílaná frekvence: 12 kHz +/- 10%, cca 78 dB
Interval vysílání: Periodický (každých 60 sekund zapnutí a vypnutí)
Oznámení režimu: LED diody (periodické blikání)
Montážní materiál: 4 pásky (210 mm)

Všeobecné informace
1. Výrobek se všemi součástmi a balicí materiál je zapotřebí držet mimo dosah dětí. 
2. Balící materiál a případné další součásti likvidujte dle platných vyhlášek a v souladu s životním prostředím.
3. V případě prodeje přiložte k přístroji také tuto příručku. 
4. Z důvodu neustálého zlepšování výrobku se může stát, že některé funkce výrobku nebudou zcela odpovídat 

popisu v této příručce. Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu výrobku bez předchozího upozornění. 



Instrukce k bezpečnému používání výrobku
Důležité upozornění: Výrobce nenese odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním tohoto 
výrobku. 
 K napájení výrobku používejte pouze napájecí zdroj o předepsaném napětí. 
 V případě potřeby opravy výrobku kontaktujte příslušné servisní středisko. 
 Montáž, obsluhu a drobné opravy výrobku (například výměnu pojistky) smí provádět pouze osoba s odpovídajícími 

znalostmi a zkušenostmi. 
 Montáž a zapojení výrobku je zcela odpovědností uživatele. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nesprávně 

provedenou montáž. 
 Před zahájením montáže zkontrolujte, zda je zvolené místo pro provedení montáže vhodné. 
 Dbejte, aby byl výrobek udržován mimo dosah dětí. 

Záruční podmínky
Výrobce poskytuje záruku po dobu 2 let. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným zapojením nebo 
používáním výrobku. Výrobce dále nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo škody, které mohou vyplynout 
z nesprávného zapojení výrobku. Záruku také nelze uplatnit v případě, kdy došlo k otevření krytu výrobku nebo 
provedení neodborné opravy. 

Důležité upozornění
Normální napájecí napětí výrobku je 6 V. 

Snížení napájecího napětí pod cca 3.9 V může vést k nesprávné funkci výrobku, například vysílání slyšitelných tónů. V 
tomto případě zkontrolujte a případně vyměňte napájecí baterie. 

Výrobek může pracovat na jedny baterie po dobu cca 6 měsíců. 

U uskladněných baterií dochází k postupnému vybíjení. Z tohoto důvodu se může stát, že i nově zakoupené baterie 
nebudou mít plnou kapacitu. 

Likvidace výrobku 
Po skončení životnosti předejte výrobek k likvidaci na sběrné místo elektroodpadu. Výrobek nevhazujte do 
běžného domovního odpadu. 




