
HASZNÁLATI, KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
 

STECK SS V2 / Napelemes vakond riasztó 
Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a telepítési és kezelési útmutató és őrizze azt meg biztonságos helyen! 

 

LEÍRÁS: 
Megbízható, hatékony készülék, amely vegyszerek használata nélkül elriasztja a vakondokat és más kerti rágcsálókat. A 

kibocsátott kvarcrezgéssel elkergetik az állatokat a területről (a terület nagysága minden esetben függ a talaj minőségétől). 

Hasznos lehet új növények telepítésénél, valamint gonddal kialakított kertészetekben, mivel az állatok nem tudják elviselni a 

kibocsátott rezgéseket. A rezgések embert és más háziállatot nem zavarnak. 

A vakond riasztóval akár 800 m2 terület védhető. amely 35 másodpercenként bocsátja ki a vakond számára elviselhetetlen 

hangot. A hatékonyabb működés érdekében 20 méterenként javaslunk egy-egy készüléket elhelyezni. A készülék felső 

részébe beépített újratölthető akkumulátor segítségével napelemről működik, amely garantálja a termék biztonságos 

működését nappal és az éjszaka folyamán.. amiről az újratölthető akkumulátor gondoskodik az éjszaka folyamán. 

A beépített akkumulátor a napfény energiáját felhasználva és átalakítva tárolja azt. Ezért minden esetben javasoljuk a termék olyan helyre 

történő elhelyezését, ahol közvetlen napsugárzás éri. Fák, épületek és egy árnyékot adó akadályok, a kedvezőtlen időjárási viszonyok (pl. 

felhők, eső és hó) negatívan befolyásolva csökkenthetik a készülék teljesítményét.  

 

ÜZEMBE HELYEZÉS: 
1. Óvatosan csomagolja ki a készüléket. Óvatosan vegye ki a terméket a dobozból és távolítsa el a csomagolást. 

2. Csatlakoztassa a napelemes fejrészt és a földbe szúrható szárat. 

3. Válassza ki a megfelelő helyet, majd szúrja le a terméket a földbe kézzel. Kérjük, ne használjon semmilyen eszközt (pl. kalapács) a 

leszúráshoz, mert az balesetveszélyes lehet és a készülék is megsérülhet. 

4. A vakond riasztó szárát legfeljebb 15 cm-re nyomja a földbe, úgy, hogy a szárból kb. 2 cm látszódjon ki. 

5. Nyomja meg a készüléken található ON/OFF gombot egyszer. A termék ON állapotban rövid rezgéssel jelzi a működést. 

A CSOMAG TARTALMA: 
- Napelemes panel (fejrész) 

- Leszúrható, alumínium szár 

- Összeszerelt napelemes vakond riasztó 

- Használati útmutató 

MŰSZAKI ADATOK: 
Tápellátás: 1 db 1.2V 100mA Ni-Mh, 0,12W 

Szolár panel 2V 60mA 

Frekvencia: 400Hz +/-100Hz 

Hatótáv: kb. 800 m2 

Hangjelzés gyakorisága: ~ 35 másodpercenként, ~2 másodperc vibrálás 

 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK, FIGYELMEZTETÉSEK: 
1. A készüléket óvatosan csomagolja ki. 

2. Használat előtt kérjük, győződjön meg róla, hogy a termék nem sérült meg a szállítás során. 

Amennyiben a termék sérült, úgy azt használni tilos! 

3. Kérjük, a napelemes részt ne ütögesse, ne nyomkodja, mert ez a termékben kárt okozhat. 

4. A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. 

A csomagolás apró alkatrészeket tartalmaznak, amelyeket a kisgyermekek és háziállatok lenyelhetnek. 

5. Kérjük, a terméket ne szerelje szét! 

6. A termék károsodásának elkerülése érdekében a készüléket ne tegye ki szélsőséges időjárási körülménynek (jég, hó, jégeső és árvíz. Ne 

helyezze a készüléket közvetlenül öntözőrendszer mellé! 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS: 
A terméket rendszeresen tisztítsa, ügyelve arra, hogy ne karcolja és sértse meg. Ha szükséges használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát. 

Ne használjon vegyszert vagy oldószert a tisztításhoz. 

FIGYELEM: 
Tartsa tiszteletben az EU környezetvédelmi előírásait! A termék értékes nyersanyagokat tartalmaz, és ezért nem tartozik a 

háztartási hulladékok körébe! Élettartama végén a kiselejtezett készüléket kérjük, hogy az elektronikai hulladék átvételére 

szakosodott hulladékgyűjtő helyen adja le. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Ezzel Ön védi a 

környezetet, az embertársai és a saját egészségét 

 
Gyártó/Importőr/Importer: 

STECK HUNGÁRIA Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület, 4. emelet 

Vevőszolgálat:  Tel: +36 30 657-0941 www.steck.hu info@steckhungaria.hu 

 

CE Megfelelőség  

Az Importőr tanúsítja, hogy az SS V2 Napelemes vakond riasztó megfelel a rá vonatkozó európai uniós irányelveknek és alkalmazott 

harmonizált szabványainak. 
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