
ODSTRASZACZ KRETÓW SOLARNY + LED
AG9D

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Solarny  odstraszacz  gryzoni  i  kretów  to  doskonały  i  co  najważniejsze  efektywny  sposób  usuwania
niechcianych  gości  (w  tym  nawet  owadów)  na  terenie  naszego  ogrodu  czy  działki.  Wyposażony  w
dodatkową  diodę  LED.  Fale  dźwiękowe  generowane  przez  odstraszacz  pracują  na  określonych
częstotliwościach  (o  zmiennej  fali),  ale  w takim zakresie,  aby  nie  zaszkodzić  zwierzętom domowym,
hodowlanym i przede wszystkim nam samym. Generator akustyczny w odstępach każdych 30 sekund
wysyła  dźwięki  które  są  bardzo  uciążliwe  dla  wszelkich  szkodników  i  gryzoni.  Różnią  się  one
częstotliwością,  co ma zapobiec przyzwyczajeniu się szkodników do określonego dźwięku i  w końcu
skutecznie go odstraszyć.  Urządzenie jest  niezależne od źródeł  zasilania  dzięki  zastosowaniu panelu
solarnego na górnej podstawie. Może więc pracować ciągle i to bez narażania nas na wydatki za energię
elektryczną!  

UWAGA: Należy pamiętać o tym, że urządzenie w przeciągu pierwszych kilku dni może zasiać popłoch
wśród gryzoni i spowodować ich zwiększoną aktywność! Trzeba spokojnie poczekać na moment kiedy
niechciane w naszym ogrodzie zwierzęta wyniosą się, nie mogąc dłużej znieść dźwięków o zmiennej fali.

Cechy produktu:
• Fabrycznie nowy, wysokiej jakości solarny odstraszacz do kretów i gryzoni o zmiennej częstotliwości dźwięku. 

• Wyposażony w dodatkową diodę LED! 
• Odstrasza takie zwierzęta jak: krety, nornice, myszy polne, wiewiórki ziemne, susły i inne. 
• Odstraszacz  wbity  w ziemię  emituje  dźwięk o zmiennej  częstotliwości  od 400 -  1000Hz. Gryzonie  nie  mają

żadnych szans aby przyzwyczaić się do dźwięku o bolesnej dla nich częstotliwości. 
• Dźwięk emitowany jest w odstępach 30 sekundowych. Nóżka wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego

doskonale przenosi drgania do wnętrza ziemi. 
• Urządzenie jest całkowicie bezobsługowe, bezprzewodowe i odporne na zmienne warunki pogodowe oraz wodę. 
• Odstraszacz działa bez potrzeby stosowania dodatkowych baterii. Panel słoneczny ładuje akumulatory na zasadzie

promieniowania UV. Odstraszacz emituje dźwięki 24 godziny na dobę i działa nawet w pochmurne dni! 
• Nie szkodzi zwierzętom domowym oraz ludziom 
• Bardzo łatwy w czyszczeniu, błyskawiczna instalacja 
• Zasięg działania: nawet do 1000m2 
• Zakres działania odstraszacza uzależniony jest od rodzaju ziemi. Suche, piaskowe podłoże tłumi fale dźwiękowe i

obszar ochronny może być mniejszy nawet o połowę (w tym przypadku należy pomyśleć o zastosowaniu dwóch
odstraszaczy). Najlepszy efekt uzyska się przy ziemi wilgotnej lub gliniastej. Efekty widoczne są już po około 5
dniach od zamontowania odstraszacza. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Dodatkowa dioda orientacyjna LED 
• Przełącznik ON/OFF 
• Częstotliwość dźwięku: zmienna od 400 do 1000Hz 
• Zasięg działania: nawet do 1000m2 
• Wysokość: 38,5 cm 
• Średnica pręta: 3,5 cm 
• Szerokość talerza z ogniwem solarnym: 8 cm 
• Długość talerza z ogniwem solarnym: 9 cm 
• Rozmiar panelu słonecznego: 6,5 cm x 5 cm 

Skutecznie odstrasza takie gryzonie jak:

• Krety 
• Nornice 
• Myszy polne 
• Wiewiórki ziemne 
• Susły

2. Instrukcja montażu i obsługi:

UWAGA: Należy pamiętać o tym, że urządzenie w przeciągu pierwszych kilku dni może zasiać
popłoch wśród gryzoni i spowodować ich zwiększoną aktywność! Trzeba spokojnie poczekać
na moment kiedy niechciane w naszym ogrodzie zwierzęta wyniosą się,  nie mogąc dłużej
znieść dźwięków o zmiennej fali.

- Umieść urządzenie w glebie, szpicem do dołu.
- Upewnij się, że gleba nie jest zamarznięta ani zbyt wilgotna!
- Upewnij się, że nie umieszczasz odstraszacza w miejscu stale zacienionym!
- Zdejmij folię ochronną z panelu słonecznego na szczycie urządzenia.
- Przestaw przycisk pod spodem panelu słonecznego w pozycję ON.
- Urządzenie uruchomi się, zaś w warunkach słabego oświetlenia uruchomi się wbudowana dioda
LED.
- Aby wyłączyć urządzenie przesuń włącznik na spodzie panelu w pozycję OFF.


