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P7901 MOLECHHASER 

(Zvukový odpudzovač krtkov, hlodavcov, hrabošov) 

 
Tento prístroj „odoženie“ z Vášho pozemku a  záhrady všetky 
hlodavce, hraboše a krtkov. 
 
Odpudzovač krtkov, ktorý je k životnému prostrediu ohľaduplný, slúži 
k humánnemu vyháňaniu živočíchov žijúcich pod povrchom pôdy. 
  
„Molechhaser“ vyprodukuje vo vnútri trubice (zapichnutej do pôdy) zvuk 
o frekvencií 300 Hz v rozmedzí 15 sekundových intervalov. Tento zvuk je 
schopný odohnať hlodavcov z okruhu (plochy) až 1040 m2, ktoré si inde 
vyhľadajú kľudnejšie prostredie. Tento prístroj nepôsobí negatívne na 
dážďovky a domáce zvieratá. 
 
• Prístroj umiestnite čo najbližšie ku krtincom, nor alebo podzemných 

chodieb. 
• „Molechhaser“ pôsobí kruhovito do všetkých smerov. Aby ste dosiahli 

lepší výsledok, odporúčame použiť dva prístroje, ktorých vzájomné 
pôsobenie sa bude prekrývať.     

• Pri teplotách pod bodom mrazu alebo pri záplavách vyberte prístroj 
z pôdy. 

• Každé 4 (6) mesiace uskutočnite výmenu batérií, ale hlavne vtedy, 
akonáhle prestane prístroj vyludzovať šum. 

 

Prístroj odpudzuje nasledujúce druhy zvierat: 
 
• krtkov, 
• piskory, hraboše, poľné myši. 
 
Obsluha prístroja: 
 
1. Prístroj otvoríte vyskrutkovaním zeleného krytu smerom nahor. 
2. Ďalej z prístroja vytiahnite batériové puzdro a vložte doňho 4 alkalické 

batérie 1,5 V. Po správnom vložení batérií budete počuť 15 sekundový 
vibrujúci zvuk. Tento zvuk sa opakuje každých 15 sekúnd. Po 4 až 6 
mesiacoch je potrebné vymeniť batérie.  

3. Po vložení batérií zasuňte do prístroja puzdro s batériami 
a zaskrutkujte zelený kryt, ktorý chráni prístroj pred nepriaznivými 
vplyvmi počasia.   

4. Do pôdy zapichnite prístroj celou ryhovanou plochou. Prístroj môžete 
do pôdy zapichnúť aj celý, aby ste ho pri kosení trávy nemuseli 
vyťahovať. Dajte pri tom pozor na zelený kryt (musí byť celý zastrčený 
v zemi), aby ste ho nepoškodili pri kosení trávy. 

Výmenu batérií vykonajte vyššie opísaným spôsobom. 
Chránené trávniky a porasty, atď. sa počas niekoľkých týždňov 
zregenerujú. Podzemné živočíchy sa viacej neobjavia, pokiaľ necháte 
prístroj  zapnutý v pôde. 
 
Technické údaje: 
 
• Rozmery (dĺžka x priemer trubice): 415 x 40 mm, priemer krytu: 51 

mm. 
• Hmotnosť: 325 g bez batérií. 
• Napätie: 4 monočlánky 1,5 V. 
• Frekvencia: 300 Hz. 
• Činná plocha: cca 1040 m2. 
 
Dôležité upozornenia: 
 
1. Po zapichnutí prístroja do pôdy je potreba, aby ste opäť pevne utiahli 

zelený kryt. Prístroj musí byť vodotesný. Pred umiestnením prístroja 
do tvrdej pôdy, najprv vyhrabte dieru príslušnej hrúbky a priemeru. 
Prístroj do pôdy nezatĺkajte kladivom a ani ho pomocou hrubej sily 



nezapichujte. Činná plocha pôsobenia prístroja závisí od kvality pôdy. 
Suchá, piesočnatá alebo hlinitá pôda nemá dobré vlastnosti pre 
zvukovú vodivosť rušivého zvuku. V tomto prípade použite viaceré 
odpudzovače.  

2. Neočakávajte okamžitú reakciu, prístroj musí byť aspoň 14 dní aktívny,  
než sa z  Vášho pozemku alebo záhrady začnú sťahovať podzemné 
živočíchy. Dokonca v tomto období môžete spočiatku spozorovať 
zvýšenú aktivitu výskytu týchto živočíchov. 
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