
    

 
Návod na použití elektrického biče MAGIC SHOCK 2500 AKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Technická data: 
 

 Zdrojem je 2,5 Ah Ni-Cd baterie. 

 Dodáváno s adaptérem a akumulátorem. 

 Minimální výboj 6000 V. 

 Zcela uzavřený motor proti nečistotám, prachu a agresivním výparům. 

 Krytí IP 54 – utěsnění proti tekoucí vodě. 

 Účinek zvýšen o psychologický efekt pomocí tónu. 

 Pohaněč je vybaven vypínačem pro jeho zapnutí / vypnutí, aby se zabránilo 
náhodnému stisknutí. 

 Prodloužení vyrobeno z polykarbonátu – větší odolnost proti zlomení 
Nástavce:  pružný 71 cm 
  pružný 57 cm 

 
Upozornění: 
 
Pro budoucí použití uschovejte! 
Dodržujte bezpečnostní pokyny! 
 

 Přístroj slouží pouze pro pohánění suchých, hospodářských zvířat 

 Nikdy nepoužívejte pohaněč proti lidem 

 Dejte pozor, abyste se nedotýkali elektrod! (Též při vyjímání baterií může přístroj 
vytvořit zbytkový náboj)! 

 Veškerou manipulaci nebo čištění provádějte při vyjmutých bateriích a přístroj vybijte 
zmáčknutím tlačítka a přiložením na vodivý povrch! 

 Přístroj nepoužívejte v kapalině 

 Uchovávejte přístroj z dosahu dětí 

 Využívejte poháněč v souladu s veterinárními pokyny a ochranou hospodářských 
zvířat před týráním 

 
Popis: 
 

 Výkonný NiCd akumulátor – poprvé jej nabíjejte 24 hodin, poté vždy 18 hodin. Teprve 
po jeho úplném vybití se životnost akumulátoru zvýší desetinásobně. 



 Elektrický pohaněč MAGIC SHOCK 2500 AKU je určen k pohánění hospodářských 
zvířat pomocí elektrických impulzů o vysokém napětí 

 Spuštění se provádí posunutím pojistného tlačítka do polohy ON. Poté se dotknete 
zvířete oběma póly a stisknete tlačítko. V případě potřeby opakujte. 

 Slabý bzukot je důkazem správné činnosti 

 Pokud dojde k znečištění, je potřeba očistit hroty nástavce 

 Poháněč se prodává s bateriemi 

 Je možno zvlášť dokoupit:  nástavec pružný dlouhý 71 cm 
Nástavec pružný krátký 57 cm 
Síťový adaptér 
Náhradní 2,5 Ah Ni-Cd baterie 

 
 
Likvidace: 
 
Po uplynutí životnosti nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho 
části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí. 
Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se 
sběrem druhotných surovin. 
Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se 
roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodává: 
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