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VADALARM PRO ULTRAHANGOS VADRIASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Három lépésben a vadkár ellen! 

1. Szúrj le egy karót oda, ahova ki szeretnéd helyezni vadriasztódat. 

2. A hátoldalon lévő füleken keresztül a mellékelt rögzítők segítségével rögzítsd vadriasztódat 

• ha a táblába helyezted ki, a védendő növények felett legyen 5-20 centiméterrel 

• de ha a növények túl magasak, akkor a tábla szélére helyezd az állatok fejmagasságába 

a hangszóró pedig mindig a vadak várható érkezési irányába nézzen, és természetesen a napelem legyen felül. 

3. Kapcsold be a doboz alján található főkapcsolót. Ekkor a töltöttségi szintnek megfelelő számú, rövid csipogást 

fogsz hallani, ami jelzi a akkumulátor töltöttségi állapotát. Ezt követően az emberi fül már csak halk duruzsolást 

hallhat belőle, ám a vadak jobb hallással rendelkeznek, így vadriasztónk hangja távol tartja őket. 

A töltöttség jelző állapotai: 

● 3 csipogás: 80% felett 

● 2 csipogás: 80-40% között 

● 1 csipogás: 40% alatt 

Ha az akkumulátor töltöttsége 20% alá esik, alvó üzemmódba kerül az eszköz, mindaddig, amíg fel nem töltődik 

a napelem segítségével. Gyári állapotban az akkuk kb. 40%-os töltöttségen vannak, így előfordulhat, hogy a 

vadriasztó kezdetben ritkán adja ki az ultrahangot. 

Az elhelyezés sikeressége nagyban függ a védendő terület földrajzi adottságaitól és attól, hogy milyen állatokat 

akarsz távol tartani. A napelemes áramellátás miatt fontos, hogy napfényes helyre helyezd ki. 

Ha akkora földterületet szeretnél védeni, ami szélesebb 80-100 méternél, vagy a vadak több irányból is 

érkezhetnek, akkor ajánlott ilyen távolságra egymástól több vadriasztót is kihelyezni.  

És a legfontosabb: ügyfélszolgálatunk csak azért létezik, hogy megoldja problémáidat, tehát ha bármi kérdésed 

van, írj nekünk az info@vadalarm.hu címre. 

Köszönjük, hogy a Vadalarmot választottad! Biztosan nem fogsz csalódni! 

A garanciát és felelősséget vállaló gyártó és forgalmazó: Nowton Bt.  

Címe: 1132 Budapest, Visegrádi u. 40. 

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@vadalarm.hu 

 

VADALARM KUPON 

Bevált a Vadalarm Pro? Ajánld ismerősödnek! Sőt lepd meg egyből egy kuponnal! Vágd le 

ezt a szelvényt, és adj neki 2000 forint kedvezményt! Kuponkód: NM3K7SE3 

(persze Te is felhasználhatod következő Vadalarmod megvásárlására) 
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GARANCÁLIS FELTÉTELEK 

A Vadalarm vadriasztóra 14 napos visszavásárlási garanciát vállalunk. Mire jó ez? Arra, hogy kipróbáld 

területeden, a vélt vadbetörési irányokból, hogy hatásos módszer-e számodra a Vadalarm. A visszavásárlási 

garancia csak akkor érvényes, ha a visszaküldött termék sérülései betudhatók a normál használatból eredő 

károknak (pl. karcolások). Egyéb esetben a termék amortizációval csökkentett árát tudjuk csak visszautalni.  

A termékre továbbá a kézhezvételtől számított 2 év teljes körű garanciát és még azon túl is kedvező árú 

szervizszolgáltatást biztosítunk. A garancia minden olyan problémára érvényes, mely befolyásolja a vadriasztó 

működését. Azonban nagyon fontos, hogy szervizünk csak akkor vállalja a visszaküldött termék javítását, ha meg 

tudjuk állapítani, hogy a Vadalarm burkolatát nem bontottad meg. Tehát a burkolat megbontása a garancia 

elvesztésével jár. 

Amennyiben készülékedhez hálózati tápegységet is vásároltál, úgy a töltéskor mindenképp figyelj rá, hogy az 

adapter száraz helyen legyen, hiszen az, és általában a 230V-os aljzatok nem vízállók. 

A termék ártalmatlanítását bármely elektronikai hulladék gyűjtőbe lerakva, vagy alábbi címünkre visszaküldve 

tudod elvégezni. A termék teljes mértékben megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU direktívák 

előírásainak, az erről szóló nyilatkozat ügyfélszolgálatunkon kikérhető.  

MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

● Riasztási frekvencia     18 – 30 kHz 

● Akkumulátor kapacitás     3350 mAh 

● Napelem teljesítmény      3 W 

● Hatótávolság      80-120 m 

● IP védettség       IP65 

● Szélesség       170 mm 

● Magasság      140 mm 

● Hosszúság       150 mm 

● Tömeg       0,5 kg  

● Tárolási hőmérséklet     0~60°C** 

● Üzemi hőmérséklet     -15~50°C 

● Riasztások közti idő nappal    5-15 perc 

● Riasztások közti idő éjszaka    2,5-7,5 perc 

● Üzemidő borús időben     7-10 nap 

**  ~50%-os töltöttség mellett (2 csipogás) 


