
Návod k obsluze 
Deramax - Cvrček II 

Elektronický odpuzovač krtků a hryzců 
 
Přístroj je určen k ochraně půdy před krtky, hryzci, rejsky, hraboši a jinými hlodavci žijícími pod 
zemí. 
Princip činnosti elektronického odpuzovače je založen na využití výborného sluchu hlodavců a 
jejich citlivosti na zvuk a vibrace. 
 
Náš typ elektronického odpuzovače vytváří nejen přerušované zvukové projevy, jak je obvyklé u 
jiných typů odpuzovačů, ale produkuje též vibrace na velmi nízkém kmitočtu, které výrazně zvyšují 
účinnost přístroje, hlodavci jsou tak neustále obtěžováni a stresováni a po cca 3 týdnech opouštějí 
chráněný prostor. 
 
Uvedení do provozu: 

- Odšroubujte hlavní uzávěr plastové dózy 
- Vyjměte vnitřní plastový uzávěr 
- Zmáčkněte hrdlo dózy a vyjměte z dózy plastový držák baterií s elektronickou částí 
- Vložte do držáku 4 ks baterií typ „D“ ( pozor na správnou polaritu „-“ na pružinu v držáku ) 
- Přístroj začne vydávat přerušovaný vibrační zvuk v intervalu cca 17 sekund 
- Zmáčkněte hrdlo dózy a umístěte bateriový držák s elektronikou zpět do přístroje 
- Osaďte zpět vnitřní plastový uzávěr 
- Zašroubujte hlavní uzávěr dózy 
- Přístroj je připraven k použití 

 

Vzduchové plastové sáčky umístěné v dóze prosím odstraňte. Plní pouze ochrannou funkci 
při transportu výrobku. 

 

UPOZORNĚNÍ: Po osazení baterií do přístroje, trvá cca ½ minuty, než se ozve poprvé 
zvukový signál odpuzovače, další intervaly mezi jednotlivými spuštěními signálu jsou cca 
17 sekund! 
 

Ideální umístění je přímo do krtince popř. do místa kudy prochází chodbička vytvořená krtkem, 
nebo hlodavcem. Přístroj umístěte do půdy kolmo, cca 15 cm hluboko, tak aby byl horní konec 
plastového uzávěru asi 5 cm na zemí. Půdu kolem přístroje je vhodné dobře udusat. Pokud by se 
do cca 3 týdnů neprojevil výrazný účinek přístroje, doporučujeme jej umístit na jiné místo. 
 

Upozornění: Během prvních několika dnů provozu přístroje se může aktivita škůdců zvýšit, neboť 
tito se snaží uniknout zvukovým vibracím. 
 

Údržba přístroje: Přístroj nevyžaduje údržbu, pouze průběžnou kontrolu stavu baterií. Vybité 
baterie je nutné ihned odstranit, aby nedošlo k jejich vytékání a tím ke zničení přístroje. 
 
Upozornění: 

Generovaný  signál má  silný  odpuzovací  účinek  na  různé  druhy  škůdců,  nicméně  ne  vždy  je  ale možné  dosáhnout  optimálních 

výsledků při odpuzování. Některé důvody uvádíme zde: 

1.Škůdci mají v prostoru s odpuzovačem, nebo v jeho okolí ukrytá mláďata, a tyto nejsou ochotná opustit „za žádnou cenu“. 

2.V době velkého nedostatku potravy, kdy jsou škůdci schopní dohledat potravu pouze v prostoru chráněném odpuzovačem, jsou 

schopni  si  pro  potravu  „zajít“  i  do  chráněného  prostoru.  Je  potřeba  si  uvědomit,  že  škůdce,    si  pravděpodobně  vybere  raději 

stresující zážitek ze signálu odpuzovače, než „smrt v důsledku hladu“. 

3.Jestliže se  jedná o divoké zvíře, které si značkuje své teritorium,  je s  jeho odpuzením větší problém (jedná se zejména o kunu), 

protože  takové  zvíře velmi nerado opouští  „svůj“ označený prostor. V  tomto případě doporučujeme vyčistit všechna místa, kde 

mohla zvířata zanechat své pachové stopy. 

4.Škůdce může trpět vrozenou, nebo získanou vadou sluchu. V tomto případě může být vůči signálu odpuzovače imunní. 

 Rozsah účinnosti přístroje Deramax‐Cvrček může být výrazně ovlivněn typem půdy a její vlhkostí. 
 

Výrobce neodpovídá za ev. škody na majetku a zdraví způsobené škůdci v průběhu použití odpuzovače! 

 

Na tento výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě na základě zkoušek v elektrotechnickém zkušebním ústavu 
 

Výrobce: Deramax.cz s.r.o. , Žerotínova 788, Valašské Meziříčí. tel. 571 640 345 

www.deramax.cz 
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