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 Vakondriasztó 
Elriasztja a kertből a vakondokat és rágcsálókat! 

Rend.sz.: 62 07 06 

Használati útmutató: 
A készülék környezetbarát módon, vegyszer nélkül riasztja el 
a föld alatt „működő” rágcsálókat. A módszer azon alapszik, 
hogy a földfelszín alatt élő-mozgó állatok hallása igen éles, 
mivel az esetleges veszélyt a hangok közvetítik számukra.  
 

A vakondriasztó (Molechaser) a fentieket hasznosítja, 
amennyiben a rúd belsejében 300 Hz-es hangot gerjeszt 15 
másodperces időközökben: ez a föld alatti rágcsálókat kb. 835 
m2-es körben arra ösztönzi, hogy „nyugodtabb”, vagyis 
kevésbé zajos helyet keressenek. Háziállatokra, gilisztákra 
nincs kedvezőtlen hatása.  
• Helyezze a készüléket közvetlenül a vakondnyomok 

(vakondtúrások) közelébe.  
• A készülék minden irányban, körben fejti ki hatását. Még 

jobb eredmény érdekében érdemes két rudat alkalmazni, 
melyek hatástartománya „átlapolja” egymást.  

• Ha a hőmérséklet fagypont alatt van, vagy talajvíz önti el a 
területet, távolítsa el a készüléket.  

• Cserélje az elemeket 4-6 hónaponként, de akkor 
mindenképpen, amikor már nem hallatszik hang.  

A következő állatok ellen hatékony:  
− vakond,  
− mezei pocok, vízi pocok, cickány 

Üzembehelyezés: 

 
Closing lid = zárófedél 
Casing= ház 
1) Nyissa ki a készüléket a zöld fedél kicsavarásával (az óra 

járásával ellenkezően).  
2) Húzza ki az elemtartót és tegyen be 4 db 1,5 V-os alkáli 

góliátelemet. Ha az elemek pólusai jól helyezkednek el, 
vibráló hangot hall, ami 15 másodpercenként ismétlődik, 
amíg az elemek ki nem merülnek. 

3) Az elemek behelyezése után tolja be az elemtartót, és 
csavarja vissza a fedelet erősen, hogy 100 %-os védelmet 
biztosítson az időjárás viszontagságai ellen.  

4) A rudat egészen a rovátkolt részéig be kell dugni a földbe. 
Bedughatja teljesen is, hogy a fűnyírásnál ne okozzon 
problémát. Ez esetben viszont ügyeljen arra, hogy a zöld 
fedél olyan mélyen legyen, hogy a fűnyíró ne vághassa el.  

Műszaki adatok: 
• Súly: 380 g elemek nélkül  
• Áramellátás: 6V DC, 4 db 1,5 V-os góliátelem 
• Alkáli elemek működési ideje: kb 4-6 hónap. 
• Méretek: Hossz: 415mm 

Zárófedél átmérő: 51mm 
Test átmérő: 40mm: 

• Frekvencia: 300 Hz 
• Hatókör: kb. 1250 m2, amely függ a föld összetételétől. 
FIGYELEM! 
• Ha bedugta a földbe, a fedelet még egyszer alaposan csavarja 

rá, hogy a készülék vízhatlan legyen. Mielőtt beteszi a kemény 
földbe, készítsen egy vezető lyukat.  

• A riasztót nem szabad kalapáccsal vagy más erőszakos 
módon a földbe beverni.  

• A hatókör nagysága függ a talaj anyagától. Száraz, homokos 
vagy tőzeges talaj a zavaró hangot nem vezeti jól, ezért 
némelykor több riasztó készülék is szükséges. Az agyagos talaj 
a legjobb hangvezető. 

• A behelyezés után ne várjon azonnali eredményt; kb. 14 napig 
kell a készüléknek működnie ahhoz, hogy a talajban élő 
rágcsálók valóban elmeneküljenek. A közbenső időben, egyes 
esetekben még az állatok nagyobb aktivitása is megfigyelhető.  

 
 


