
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
             Dispozitiv sonic pentru alungat cârtițe 
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                  Aparat sonic pentru alungat cârtițe “MOLECHASER  ECO” 
 

 
       

   Majoritatatea rozătoarelor subterane (cârtițe, șobolani de câmp, etc.) au vederea slabă, însă 
pentru a supraviețui, natura le-a oferit un auz extraordinar și o mare sensibilitate la vibrații.  
   MoleChaser ECO exploatează aceasta sensibilitate pentru a produce un sunet vibrant la 
fiecare 15 secunde, cu o frecvență de 300Hz, care asigură îndepărtarea rozătoarelor pe o 
suprafață până 700m². 
 Este inofensiv pentru viermi și alte vietăți similare din sol.  
  
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: 

1.Deșurubați capacul dispozitivului împotriva acelor ceasornicului. 
2.Introduceți 3 baterii alkaline R20 1,5V. Respectati polaritatea. 
3.După verificarea corectitudinii instalării bateriilor, înșurubați capacul 
dispozitivului. Dacă instalarea bateriilor a fost corectă, peste maximum 15 
secunde se va produce sunetul vibrant. 
4.Plasati dispozitivul în locul cel mai infestat. 
5.Introduceți dispozitivul în pământ până la baza capacului. Tasați bine 
pământul în jur. Evitați manipulări mecanice care ar putea distruge 
aparatul. 
6.Evitați galeriile existente. 
Aparatul va funcționa 4 – 6 luni de la un set de baterii ALKALINE, în 
funcție de factori precum umiditatea, densitatea și tipul solului. Pentru 
a înlocui bateriile repetați pașii 1 – 3. Vă rugăm să notați, că pentru spațiile 
puternic  afectate, va fi nevoie de până la 6 săptămâni pentru a se obține  
efectul dorit. 
 
IMPORTANT: 

1. Asigurați înșurubarea strânsă a capacului dispozitivului pentru a evita    
defectarea cauzată de apă. 
2. Faceți o gaură-pilot înainte de a introduce dispozitivul în solul tasat. 
Nu forțați excesiv, nu folosiți ciocanul fiindcă puteți defecta 
dispozitivul. 
3. Raza de acțiune depinde de tipul solului; solul uscat sau nisipos este 
mai puțin conductor de sunet și, de aceea, în unele cazuri, poate fi nevoie 
de 2 dispozitive MoleChaser ECO. Solul cu umiditate ridicată este cel mai 
bun conductor de sunet. 
4. Efectul va putea fi observat după cca. 14 zile de la punerea corectă în 
funcțiune a dispozitivului, cârtițele vor începe să se mute în altă parte, cât 
mai departe de spațiul protejat de MoleChaser ECO. 
5. Scoateți aparatul din pământ pe timp de îngheț. 
 
  DATE TEHNICE: 
- Dimensiuni:          37 x 5.5 cm 
- Greutate:               165 gr. (fără baterii) 
- Alimentare:           5V (3 buc. baterii R20/1.5V) 
- Frecvență:             300Hz 
- Raza de eficiență: 700m² (fără obstacole) 

 
 


