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Mosómedve riasztó 
  

Mosómedve látogatók elleni 
segítség 

 

Használati útmutató    
Cikkszám: 62500 

 

Tisztelt vevő, 

 

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A 

következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. 

Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót 

nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon 

használja.  Vegye figyelembe az útmutató minden biztonsági 

és kezelési utasítását. Őrizze meg a használati útmutatót és 

amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. 

 
Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, 

forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati 

csoportunkhoz. Örülnénk, ha továbbajánlaná termékünket és sok 

örömet kívánunk a használatához. 

 
1. Rendeltetésszerű használat  
A mosómedve riasztót a mosómedvék távoltartására alakították ki. 

A készülék 20 - 40 kHz-es frekvenciatartományú ultrahang jeleket 

bocsát ki - ez az emberek számára nem hallható, viszont a 

mosómedvék számára kellemetlen. A készülék akkukról vagy egy 

6 V-os hálózati adapterről működik. Más, a fentiektől eltérő 

alkalmazás nem megengedett! Károknál, amelyek a szakszerűtlen 

alkalmazás, és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása és/vagy 

nem megengedett átalakítás miatt keletkeznek, a gyártó nem vállal 

jótállást a károkra vagy azok következményeire, és a garancia 

igény is megszűnik.  

 
2. Tudnivalók a működési módról  
A Gardigo mosómedve riasztó nem akadályozza meg az állatok ott 

tartózkodását, de más területek kellemesebbnek tűnnek 

számukra.  Ezért feltehetően inkább ott fognak tartózkodni.  A 

készülék ultrahangos hullámokkal dolgozik, amik az adott 

frekvenciatartományban zavarják az állatokat. Az, hogy milyen jól 

terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ.  Ha az 

állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitartóan hallható, 

átköltöznek egy másik területre. Amíg ez a hatás érvényesül, addig 

néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet.  A készüléknek tartósan 

működnie kell, hogy ne szakadjon meg a hatása. 

 
Mint ahogy az összes olyan módszernél, amik az állatok 

viselkedésén alapulnak, itt sem garantálható, hogy a riasztó 

készülék minden helyzetben hatásos. Sajá tapasztalataink és az 

ügyfelek 
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visszajelzése viszont azt mutatja, hogy a használati útmutató 

szerint történ használat a legtöbb helyzetben eredményes. 

 
Megjegyzés: Sie Ön nem hallja az ultrahangokat, a 

készülék működését viszont a LED jelzés alapján  

ismerheti fel.  

 

3. Biztonsági tudnivalók  
• Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem 

valók gyerekek kezébe. Gyerekek a készülékkel nem 
játszhatnak. 

 

• A készüléket csak a megfelelő feszültséggel 
működtesse: 6 V/DC vagy 4 db ceruzaakku (AA). 

 

• Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék 
alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez. 

 

• Ez a termék nem való arra, hogy 8 évnél idősebb gyerekek, 

és  testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos személyek 

vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem 

rendelkező személyek használják, kivéve, ha a 

biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy 

kioktatta őket a készülék használatára.  
 

• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye 
ki belőle az elemeket, és tárolja azokat megfelelő 
módon.  

 

• Az akkukat/elemeket ne tegye ki 0 °C alatti 
hőmérsékleteknek.  Ez károsodáshoz és a 
kapacitásuk elvesztéséhez vezethet.  

 

• Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a 
készüléket továbbadja, adja vele azt is. 

 

• Ez a készülék akkukkal is működtethető bel- és 
kültéren egyaránt.  Ha viszont adapterről működtetjük, 

ez csak beltéri helyiségben történhet.  
 

• A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füle 
közelébe.  Az ultrahangot az ember ugyan nem hallja, 

viszont magas hangnyomás keletkezik, amely 
hosszabb időtartamon keresztül megterhelheti a fület.  

 

4. A szállítás tartalma  
• Gardigo mosómedve riasztó 
 

• Használati útmutató  
 

• 4 db akku, 1,2 V 850 mA NiMh 
 

• USB-kábel 
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5. Üzembe helyezés  
A szemeteskukáját éjszaka az állatok átkutatják vagy a 

gyümölcsfáit kifosztják? Mosómedvék lehetnek a tettesek! A kis 

állatok egyre gyorsabban terjednek Európában. Az állatok még a 

városi élethez is alkalmazkodnak, és egyre inkább elveszítik az 

emberek szembeni félelmet. A mosómedve riasztó anélkül segít a 

mosómedvék elriasztásában, hogy károkat okozna bennük. A 

készülék 20 - 40 kHz-es frekvenciatartományú ultrahang jeleket 

bocsát ki - ez az emberek számára nem hallható, viszont a 

mosómedvék számára kellemetlen. Az alkalmazás helye így nem 

lesz vonzó a mosómedvék számára. A beépített LED-es lámpa a 

fényes villanásaival további riasztó hatást jelent. 
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1. Felakasztás 
 

2. ON/OFF kapcsoló 
 

3. USB kábel csatlakozó 
 

4. Frekvencia szabályozás 

 

6. Üzemmódok  
(220 V AC/6V DC 500 mA) vagy/és 4 db 1,2 V 850 mA 

NiMh ceruzaakku (AA) (AC/DC adapterrel tölthető). 

Akkukkal együtt szállítjuk, ugyancsak szállítunk egy USB 

kábelt, ami segítségével azok tölthetők. 

 

LED-es jelző (működés visszajelző)  
I. USB adapter csatlakoztatás és/vagy beépített akkuk  
OFF helyzet: Nincs LED-es jelzése ON helyzet: Zöld 

LED villog a frekvencia kiibocsátásakor, lassan, a 

készülék működésével 

 
7. Akkuállapot jelző, gyenge 

(kb. < 3.5 V): 

A zöld LED gyorsan villog (töltse fel a készüléket vagy 

működtesse az USB adapterrel.) 

 

A töltési idő 8 - 12 óra. 

 
8. Akkucsere  
1. Vegye le a készülékház fedelét a 6 db csavar 

kioldásával. 
 

2. Vegye ki a régi akkukat. 
 

3. Helyezzen be 4 db új 850 mAh-s NiMH ceruzaakkut (AA). 

Figyeljen közben az elemtartó alján jelzett helyes polaritásra. 

4. Helyezze vissza a készülékház fedelét és rögzítse azt 

a csavarokkal. 

 

9. Elhelyezés  
A készüléket kültéren tartós esőtől védett helyen helyezze el, 

pl. egy eresz, tető, kocsibeálló alá. 

 
Fontos figyelmeztetés a falakba való fúráshoz:  
Fúrás előtt győződjön meg arról, hogy a fúrás helyén nem található 

gáz-, víz- vagy áramvezeték. Csak kellő szakmai ismeretekkel 

rendelkező személy végezze a felszerelést. Feltétlenül ügyeljen a 

fal adottságaira, mivel az együttszállított szerelési anyag nem 

minden faltípushoz alkalmas. A kereskedésben tájékozódjon az 

adott fal adottságainak megfelelő csavarokról és tiplikről. A nem 

szakszerű fal-tipli kapcsolat miatt keletkező károkért a gyártó nem 

vállal felelősséget. 

 
10. Műszaki adatok:   
• Tápellátás: 4 db ceruzaakku (AA) (min. 850 

mAh), hálózati adapter  6 V, 500 mA 
 

• Hatóterület: kb. 200 m² 
 

• Frekvencia: 20 – 40 kHz 
 

• Hangnyomás: ca. 95 dB +/- 10 % 
 

• Működési intervallum: kb. 3 másodpercig BE, kb. 
27 másodpercig KI 

 

• LED-es fény: 3 részes villanófény 
 

• Méret (Sz x Ma x Mé): 105 x 90 x 60 mm 
 

• Üzemi hőmérséklet: - 20 C° ... +50 C° ; ≤ 90% R.H. 
 

• Tárolási hőmérséklet: - 5 C° ... +50 C° ; ≤ 90% R.H. 

 

11. Általános tudnivalók  
• A CE megfelelőség bizonyított, az erre vonatkozó 

nyilatkozatok a gyártónál találhatók. 
 

• Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a 

készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy 

szakszerűtlen használatának engedélyezése.  

• A garanciális kötelezettségünk az összes olyan hiba 

kijavítására vonatkozik, amelyek nem kifogástalan 

alapanyagra  vagy gyártási hibára vezethetők vissza.  
 
• Figyelembe veendő, hogy a kezelési- vagy csatlakozási hibák 

vagy károk, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül 

hagyásából származnak, a Gardigo cég hatáskörén kívül 

vannak, tehát az ezekből adódó károkra nem tudunk 

szavatosságot vállalni.  Ez akkor is érvényes, ha a készüléken, 

a kapcsolásba változtatást vagy javításokat végeztek, vagy 
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más alkatrészeket használtak, vagy ha a nem 

megfelelő működés, gondatlan kezelés vagy helytelen 

használat más módon kárt okozott. Minden ilyen 

esetben érvényét veszti a garancia. 
 
• Ha olyan háziállat van a készülék hatókörében, 

amelyet nem akar zavarni, kapcsolja ki a készüléket. 
 

• Ha a készülék szennyeződik, tisztítsa meg egy nedves 

kendővel. Ne használjon erős tisztító- vagy oldószert. 

 

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88 

 

A Gardigo Team dolgozói.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemeket  és  akkukat nem   

szabad a háztartási   szemétbe  

dobni!     
  

Ezt a készüléket elhasználódása után nem szabad a szokásos 

háztartási hulladék közé kidobni, hanem el kell juttatni az elektromos és 

elektronikus hulladékok szelektív gyűjtőhelyére. A terméken, a 

használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. 

Az  anyagok jelölésüknek megfelelően újra hasznosíthatók.    A használt 

készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik  értékesítésével, vagy 

a hasznosítás más formáival Ön  is nagymértékben  hozzájárul 

környezetünk védelméhez. Lakóhelye önkormányzatánál érdeklődhet 

afelől, hogy hol találhat megfelelő hulladékgyűjtő helyet. 
 

 

Elemeket és akkukat nem 

szabad a háztartási 

szemétbe dobni! 
 

Minden felhasználó törvényileg kötelezett arra, hogy az 

elhasznált elemeket és akkukat - függetlenül attól, hogy 

tartalmaznak-e káros anyagokat vagy nem, leadja a lakóhelyén 

illetékes gyűjtőhelyen, hogy ott a környezetbarát 

ártalmatlanításáról gondoskodjanak.  Az elemeket és akkukat 

csak kisütött állapotban adja le! 
 

*jelölés: Cd = kadmium, Pb = ólom, Hg = higany 

 


