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Kurmju un grauzēju aizbaidītājs 

Lietošanas instrukcija 
Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 
 

Kurmju aizbaidītājs ar saules baterijām ik pa 40 sekundēm augsnē izstaro zemas frekvences (400 – 

1000Hz) skaņas viļņus, kas ir ļoti nepatīkami kurmjiem un citiem grauzējiem – tāpēc tie pamet ierīces 

darbības rajonu. Skaņas viļņi tiek izstaroti visos virzienos, un ierīces darbība ir efektīva no 300 līdz 500m2 

rādiusā – atkarībā no augsnes sastāva. Lai sasniegtu maksimālu efektivitāti, mēs rekomendējam izvietot 

kurmju aizbaidītājus ne tālāk kā 20m attālumā vienu no otra. 

Kurmju aizbaidītājs darbojas gan dienā, gan naktī. Naktī tiek izmantota dienas laikā akumulatorā 

uzkrātā saules enerģija. 

 

 

Ierīces lietošana 
 Pirms iespraužat kurmju aizbaidītāju augsnē, pārliecinieties vai augsne 

nav pārlieku mitra vai sasalusi. 

 Izvēlieties vietu, uz kuru saules gaisma krīt visilgāk. Neizmantojiet 

ēnainas vietas, kur saules gaisma iespīd īsu laiku vai neiespīd nemaz. 

 Lietojot kurmju aizbaidītāju pirmo reizi, atcerieties, ka akumulatora 

uzlādei būs nepieciešams ilgāks laiks (apmēram 3 - 4 stundas tiešos 

saules staros). 

 No alumīnija spices izvelciet savienotājvadu un iespraudiet tā rozeti 

atbilstošajā ligzdā uzgalī ar saules bateriju. 

 Uzspraudiet saules baterijas uzgali uz alumīnija spices. 

 Iespraudiet alumīnija spici zemē vismaz 20cm dziļumā. 
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Drošības pasākumi   

 Nemēģiniet atvērt zaļo saules baterijas uzgali. 

 Neveiciet izmaiņas ierīces elektriskajā shēmā. Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēts 

speciālists. 

 Ja ierīce ir jebkādā veidā bojāta – nelietojiet to. 

 Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā, neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. 

 

Tehniskie parametri  

Modelis - PRAKTIK Modelis - ELEGANT 

 Augstums, diametrs: 45,5cm, 15,5cm. 

 Saules baterijas panelis: 

o Izmēri: 5.5x4.5cm. 

o Nominālais spriegums: 2V. 

o Nominālā jauda: 42mA. 

 NiCd akumulators: 

o Nominālais spriegums: 1.2 V/ 400-1000Hz. 

o Nominālā jauda: 600mAh. 

 Skaņas viļņu izstarošanas intervāls: 40 

sekundes. 

 Skaņas viļņu izstarošanas ilgums: 2 sekundes. 

 Darbības lauks: līdz 500m2 

 Augstums, diametrs: 26cm, 12,5cm. 

 Saules baterijas panelis: 

o Izmēri: 4x4 cm. 

o Nominālais spriegums: 2V. 

o Nominālā jauda: 42mA. 

 NiCd akumulators: 

o Nominālais spriegums: 1.2 V/ 400-1000Hz. 

o Nominālā jauda: 600mAh. 

 Skaņas viļņu izstarošanas intervāls: 40 

sekundes. 

 Skaņas viļņu izstarošanas ilgums: 2 sekundes. 

 Darbības lauks: līdz 500m2 

 
Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces 

pārslogošanas rezultātā. 

 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku 

veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava 

atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

 

Importēts no Čehijas Republikas 

 


