
Navodila za uporabo 

Elektronski odganjalec mrčesa, komarjev, moljev, miši 

 
1.  Opis naprave 

Elektronski odganjalec mrčes, komarjev, moljev in miši je nov način elektronske tehnologije, ki 

uporablja visoke frekvence in proizvaja 22-66KHZ ultrasonične valove, ki dražijo endokrinski sistem 

in motijo fiziološke funkcije mrčesi, žužkov in malih glodavcev. Ultrasonični valovi niso škodljivi 

ljudem in drugim živalim, saj je sonični val 20KHZ neslišen ljudem. Naprava je varna, nestrupena in 

učinkovita, zato je uporabljajo po vsem svetu. Ta produkt se redno uporablja v domovih, skladiščih, 

trgovinah, hotelih, pisarnah in tako naprej.  

Učinkoviti rang naprave: 30-50 m2, najboljši učinek je 30m2 in v vsaki sobi ena naprava.  

Voltaža: AC110V-AC240V 

Porabna moč: 5-8W 

 

2. Namestitev naprave 

Namestite jo na vtičnico na steno, 20-80cm od tal. Ne nameščajte ga neposredno na tla. Naprava 

naj bo vedno dvignjena od tal. V kolikor nimate vtičnice na tej višini, uporabite podaljšek. Poskrbite, 

da ni neposrednega večjega predmeta pred napravo ali v njeni neposredni bližini. Naprava naj ne 

bo za kavčem, omaro ali drugih večjih predmetov. Naprava naj je nameščena v relativno odprtem 

prostoru. Okna in vrata naj niso predolgo odprta, saj zmanjšajo učinkovitost delovanja. Naprava 

naj ne bo neposredno pod zaveso, saj tekstil vpija ultrasonične valove. Napravo najprej namestite 

v sobo, kjer je največja tendenca neželenega mrčesa ali miši. Ko je situacija v tisti sobi urejena, 

prestavite napravo v bolj centralno sobo ali v prostor, kjer miši enostavno pridejo v hišo. Naprava 

bo delovala nenehoma 24ur, vrata in okna so naj zaprta ponoči in miši in mrčes bodo ostale zunaj.  

 

3. Kaj je ultrasonični val? 

Predmet oddaja zvok, kadar vibrira. Znanstveniki imenujejo število vibracij na sekundo kot 

frekvenco zvoka Herz. Kadar predmet vibrira čez določeno frekvenco, ki je ljudje ne slišijo, so ti 

zvočni valovi imenovani ultrasonični valovi. Ljudje slišijo običajno med 16Hz in 20KHZ. Živali pa 

slišijo mnogo višje ultrasonične valove. Komaj med pvo svetovno vojno so ljudje ugotovili prednosti 

ultrasoničnih valov.  

 

4. Kadar se  elektronski odganjalec mrčes, komarjev, moljev in miši uporablja dalj časa, se lahko 

miš navadi na ta zvok? 

Odgovor: Ne. Mikroračunalnik se nenehno prilagaja in proizvaja različne frekvence zvoka, zato 

se ne morejo škodljivci navaditi ali postati imuni na napravo.  

5. Kaj je elektronski odganjalec mrčes, komarjev, moljev in miši? 

Odgovor: Je naprava, ki proizvaja 20khz-55khz ultrazvočne valove, ki temeljijo na visoko 

frekvenčnih frekvencah. Ti ultrazvočni valovi lahko učinkovito napadejo avditorni sistem 

škodljivcev.  

6. Ali lahko ultrazvočni valovi odženejo podgane? 



Odgovor: Živali kot so podgane komunicirajo skozi ultrazvočne valove. Podgane so izjemno 

občutljive na ultrazvočne glasove in lahko zaznajo vir zvoka tudi v temi. Zato jim ta naprava 

povzroči paniko, neprijetnost in druge občutke, da odidejo.  

7. Kdaj lahko pričakujem, da bo naprava začela delovati? 

Odgovor: po dveh do šestih tednih redne uporabe. 


