
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
                Dispozitiv sonic pentru alungat cârtițe și șerpi  
                                cu alimentare solară 
 

                MOLE & SNAKE REPELLER 
 
 
                     

           
               
 

 

  
 



         Aparat sonic pentru alungat cârtițe și șerpi - “Mole & Snake repeller” 
 

    

  Dispozitiv alimentat cu energie solară,combină lumina solară de grădină și alungarea cârtițelor 
și șerpilor. Emite vibrații ale undelor sonore pentru a simula pericolul și respinge dăunători. 
Dispozitivul radiază în toate direcțiile,undele sonore, evitand orice obstrucție.LED-urile albe ale 
celor 2 aparate aflate în pachet,  vă pot lumina grădina și o vor face mai frumoasă. 

 
INSTRUCȚIUNI DE OPERARE: 
1. Verificati suprafața solului înainte de a utiliza aparatul. Solul   înghețat, 
solul irigat sau inundat nu este potrivit. 
2. Scoateți piesele cu atenție din ambalaj. 
3. Conectați portul USB între celula solară și tubul de aluminiu, fixați 
tubul de aluminiu și capul solar împreună. 
Verificați capul solar să fie instalat bine în tubul de aluminiu. 
4. Săpați o gaură în pământ pentru a instala manual dispozitivul 
(densitatea solului va afecta foarte mult eficacitatea acestuia). 
Dupa instalare, pământul se va tasa bine în jurul dispozitivului. 
Rugăm să evitați instalarea dispozitivului în galeriile existente. 
5. Apăsați butonul ON/OFF timp de 5 secunde (fig.2), dispozitivul va 

începe să emită unde sonore și vibrații, schimbând automat frecvența la 
fiecare 45 de secunde în medie, pătrunzând prin  sol în toate direcțiile. 
6. Apăsați butonul ON/OFF(fig.2) a doua oară și cele doua LED-uri vor 
funcționa pentru a vă lumina grădina. 
7. Apăsați butonul ON/OFF(fig.2) a treia oară, dispozitivul se va opri. 
 
SPECIFICAȚII: 
- Alimentare: baterie solară/1 baterie  Reîncărcabilă 3.7V/1200mAh 

(inclusă) 
- Material:     ABS + Aluminiu 
- Frecvenţă:  400-1000 Hz 
- Suprafaţă de eficienţă: 650-800m² ( fără obstacole  ) / buc.               
(total 2 buc. aparate 1300-1600 m²) 
-Timp pentru efectul dorit: minim 14 zile 
  
Legendă: 
1. Panou solar 
2. Buton ON / OFF 
3. Baterie reîncărcabilă 3.7V /1200mAh 
4. Lumină de grădină 
5. Cablu USB 
6. Tub aluminiu 
7. Emițător vibrații sonice 
În interiorul cutiei regăsiți: Manual de utilizare, 2 x aparate 
sonice, cablu USB 
 


