
 

 

Napelemes vakondriasztó vibrációs és akusztikus riasztással M679V-DUAL-PRO használati utasítás 

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a 
tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy 
a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a 
készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. 

Az M679V-DUAL-PRO vakondriasztó a mellékelt tartóval a földbe szúrható, melyben egy beépített erős rezgéseket kibocsátó 
vakondriasztó és egy akusztikus hang riasztás is beépítésre került. A vibrációs mód főleg a vakondok és egyéb földben lakó állatok 
riasztására használható, míg az akusztikus hang egyrészt segít a vakondriasztás hatékonyságának növelésében, de egyéb állatok, mint 
például egerek vagy patkányok számára is zavaró lehet. A kiválasztott riasztás sötétben, automatikusan indul. Akkumulátorát a 
beépített napelem képes tölteni, de tartósan borús időben egy USB töltő segítségével is egyszerűen feltölthető.  

Üzembe helyezés, működés, elhelyezés 
- Csomagolja ki a készüléket és győződjön meg róla, hogy az nem sérült meg a szállítás során.  
- Csúsztassa össze a két részből álló szárat, a cső és a tüske oldalán lévő jelző nyilak egymás felé mutassanak, a csövön lévő 

résbe a tüskén lévő bordának illeszkednie kell.  
- Szúrja le a tüskét a földbe, lehetőleg kézzel. Ne használjon kalapácsot, fogót vagy egyéb szerszámot, mert az sérülést 

okozhat és az eldeformálódott alkatrész miatt nehézzé válhat az összeszerelés. 
- Csatlakoztassa össze a készülékből és a szárból érkező vezetéket, majd szerelje fel a készülékre a szárat. (A száron lévő 

bordának a készüléken lévő horonyba kell illeszkednie.) 
- A készülékház alján lévő kapcsolóval állítsa be a kiválasztott üzemmódot. (Akusztikushang, vibráció vagy a kettő 

kombinációja.) 
- Ahhoz, hogy a napelem fel tudja tölteni az akkumulátort – az éjszaka folyamán minél tovább biztosítsa a működéshez 

szükséges feszültséget -, feltétlenül árnyékmentes, napfényes helyre szükséges helyezni. Minél hosszabb ideig éri 
közvetlen, tűző napfény, annál tovább fog üzemelni. 

Figyelmeztetések 
- Az összeszerelés és az elhelyezés során ne nyomja meg erősen a riasztót. 
- A burkolatot – különös tekintettel a napelemre – tisztítsa rendszeresen, vigyázva arra, hogy ne karcolja meg azt durva 

tisztítószerekkel! 
- Az akkumulátort tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni! 
- Az előírtnál nagyobb kapacitású akkumulátor behelyezése nem eredményez hosszabb üzemidőt! 
- Fagypont körüli hőmérsékleten a lehűlt akkumulátor nem szolgáltat a megfelelő működéshez elegendő feszültséget. 
- A tél beállta előtt ajánlott leszerelni, megtisztítani és fagymentes helyen tárolni a készüléket. 
 
A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi 
egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést térítésmentesen elhelyezheti 
elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját 
egészségét. 

Műszaki adatok 

- Anyag: műanyag (ABS) 

- Beépített erős vibrációs motor 

- Akusztikus hang  

- Kapcsolható üzemmódok: Akusztikus, vibrációs és kombinált üzemmód. 

- Működési tartomány: 300-600 m2-ig 

- Akkumulátor: 3 db 1,2 V AA 800 mA Ni-Mh (cserélhető) 

- Töltés: Napelem és USB 

- Védelem: IP55 

- Magasság: 28 cm 

- Karó átmérője: 3 cm 

- Napelem mérete: 10,9 cm x 8,3 cm 

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