
 

Kezelési kézikönyv 

Alamínium pocokriasztó WH-02006 

Ez a készülék elriasztja az pockot, vakondokat, hangyákat, kígyókat, és egyéb kerti kártevőket 

Tisztel vevőnk. Örülünk, hogy ezt a minőségi termékünket választotta.  Kérjük, hogy mielőtt a terméket 
használatba veszi, olvassa át az alábbi útmutatót. 

Ez a készülék a vibráció segítségével riasztja el a kártevőket – nincs környezet szennyezés, mert nem 
használ kémiai vegyszereket! 

1. Termékleírás: 

Ezzel a termékkel Ön egy újgenerációs, modern védelmi/riasztó terméket kapott. A készülék 
körülbelül 50 másodpercenként 400 és 1000 Hz közötti frekvencián (+- 50 Hz) erős, speciális 
rezgéseket generál.  A kültéri tesztek azt mutatják, hogy kb. 900 négyzetméter területre terjeszti ki 
hatását optimálisan, attól függően, hogy milyen minőségű a talaj. Miután a rágcsálók nem tudják 
elviselni az ilyen intenzitású és frekvenciájú rezgéseket, néhány napon belül elhagyják a védett 
területet. A rágcsáló riasztó használható kertben, mezőkön, vagy olyan külterületen, ahol 
nemkívánatos rágcsálókat észlelünk. A riasztó nem csak a vakondokat, pockokat űzi el, de alkalmas 
a kígyók elleni védekezésre is! 

2. Telepítés és karbantartás: 

A riasztó készülék körülbelül ¾-dét ássa be a földbe. Ezzel a készülék máris kész a működés, csak az 
elemet kell belehelyezni a készülékbe. Ellenőrizze rendszeresen, hogy a készülék megfelelően 
működik. Amennyiben a termék nem működik, valószínű, hogy elemcserére van szükség. (4. pont) 

3. Telepítési javaslat (rajz szerint): 

Úgy helyezze el a készüléket, hogy az lehetővé tegye az állatok részére, hogy a védett területet 
elhagyják. 5-6 hét múlva helyezze át úgy a készüléket, hogy az kb. 4-5 méterre közelebb legyen a 
menekülési útvonaltól. Lásd alábbi rajz! 
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4. Elem/Akkumulátor csere: 

• Távolítsa el az elemtartó fedelét 

• Távolítsa el az elhasznált elemet a helyéről 

• Helyezze be a 4 db LR20 (D) típusú új elemet és figyeljen a polaritásra, ami az elemtartó 
alján van jelölve. 

• Óvatosan szerelje vissza az elemtartó fedelét. 

• Helyezze vissza tartófedelet tartótestre. 
5. Műszaki adatok: 

Áramellátás:   4 db LR20 (D) típusú elem (nem tartozék) 

Ház:     Vízálló 

Hatótávolság:   talajtól függően kb. 900 m2 

Intervallum:    kb. 2 sec bekapcsolva, kb. 50 sec kikapcsolva 

6. Fontos megjegyzés az elem/akkumulátor használatához: 

Az elemek, akkumulátorok kezelése jogszabályozás alá esik. Az elhasznált elemeket csak az arra 
kijelölt helyen lehet leadni. Az elemeket soha nem szabad a háztartási hulladék közé tenni, még 
műanyag zacskóban sem! A gyűjtőhelyre csak a teljesen lemerült elemeket szabad leadni, úgy, hogy 
a pólusok le legyenek takarva szigetelő anyaggal, nehogy azok rövidzárlatot okozzanak!  

7. Általános információk: 

• Elektromos készülékek, csomagoló anyagok stb, gyermekektől elzárt helyen tárolhatóak. 

• Az elhasznált anyagokat az előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon kell elhelyezni. 

• Amennyiben a készüléket továbbadja, azt csak a kézikönyv mellékelésével tegye meg. 
8. Biztonsági utasítások: 

Fontos: az előírtaktól eltérő használat és az abból adódó sérülések a garancia és jótállás elvesztését 
jelentik. 

• Csak a feltüntetett feszültséggel üzemeltesse a készüléket. 

• Javítás esetén csak eredeti alkatrészt használjon annak érdekében, hogy elkerülje az 
esetleges baleseteket, sérüléseket. 

• Javítás vagy bármilyen munka (pl. biztosíték csere, stb.) elvégzését kizárólag a megfelelő 
oktatást kapott szakember végezheti. 

• Meg kell jegyeznünk, hogy működési vagy csatlakozási hibák nem tartoznak az ISOTRONIC 
hatáskörébe épp úgy, mint az ebből adódó sérülések sem. Mindig ellenőrizze le, hogy a 
készülék olyan alkalmas helyet lett-e elhelyezve, amely a felhasználás céljának megfelel. 

9. Környezetvédelmi megjegyzések:  

Az életciklusa végén ez a termék nem kerülhet a normál háztartási hulladékok közé, a terméket el kell 
szállítani a környezetvédelmi, vagy elektromos termékek gyűjtőpontra. A terméken elhelyezett ikonok 
és a kézikönyv ezt egyértelműen mutatja. A termék újrahasznosítható a terméken elhelyezett 
matricákon bemutatottak szerint. A környezetvédelmi előírások betartásával ez a termék hozzájárul a 
természet megőrzéséhez. Kérjük érdeklődjön a környezetvédelmi lerakodó helyek után. 

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8 
Származási hely: Kína 
www.metroman.hu 
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