
 

 

 

 

 

VADALARM KUPON 

Bevált a Vadalarm Madárriasztó? Ajánld ismerősödnek! Sőt lepd meg 
egyből egy kuponnal! Adj neki 2000 forint kedvezményt! Kuponkód: 

NM3K7SE3 

 

(persze Te is felhasználhatod következő Vadalarm terméked megvásárlására) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mono Madárriasztó 

Használati útmutató és garanciajegy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSERE ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

 

A csere időpontja: ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

Megjegyzés: ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 
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GARANCIALEVÉL 

Vállalkozás neve: Nowton Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 40.) 
Szerviz címe: Nowton Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 40.) 
Termék megnevezése: Vadalarm Madárriasztó 
Termék típusa: VAD017 
Termék gyártási száma: 
Figyelem! A garancia érvényesítése e-mailen keresztül történik, a 
probléma pontos megjelölésével a következő címen: 
info@vadalarm.hu. A követendő lépések a Vadalarm.hu weboldalon a 
„Garanciaérvényesítés” fül alatt találhatók. 

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

Javításra átvétel időpontja:  

Hiba oka:  

Kijavítás módja:  

A termék visszaadásának 
időpontja: 

 

 

Három lépésben a madárkár ellen! 
 

1. Válassz egy olyan helyet, ahonnan a riasztandó madarak biztosan 
hallani fogják a hangját. 
 

2. A készülék hátulján lévő rögzítők segítségével rögzítsd úgy a 
madárriasztót, hogy a tápcsatlakozója az oldalán vagy az alján 
legyen. Így kicsi az esélye a beázásnak.  

 
3. Dugd be mellékelt hálózati adaptert a madárriasztóba, majd a 

másik felét a konnektorba. Ezt követően egy „Köszönjük, hogy 
Vadalarm terméket használsz” üzenetet hallhatsz. Ezután 
véletlenszerűen váltakozó, hangosan szóló, madárhangokat kell 
hallanod. Ez fog néhány percenként. 

 
A madárriasztás sikeressége nagyban függ a védendő terület 
környezeti adottságaitól és attól, hogy milyen állatokat akarsz 
távol tartani. Tapasztalatunk szerint az ember jelenlétéhez jobban 
hozzászokott madarak kevésbé ismerik természetes ellenségeiket, 
így nehezebb őket elriasztani is. 
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A kihelyezéskor fontos szem előtt tartani azt is, hogy a hálózati 
adaptert víztől óvni kell, a terméket pedig lehetőleg tető, vagy eresz 
alá érdemes kihelyezni a maximális élettartam érdekében. 
 
 
Ha akkora területet szeretnél védeni, ami szélesebb 30-50 méternél, 
vagy a madarak több irányból is érkezhetnek, akkor ajánlott ilyen 
távolságra egymástól több madárriasztót is kihelyezni, vagy egy 
nagyobb teljesítményű és napelemmel is rendelkező Vadalarm Duo 
Madárriasztót alkalmazni. 
 
 
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! 

 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely 
alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.  

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a 
vállalkozást terhelik. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei 
(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testület eljárását is kezdeményezheti. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy 
fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a 
szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló 
törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó 
bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők. 

A fogyasztó jótállási igényét a Nowton Kft.-nél érvényesítheti. 

 

 

……………………………………………………. ………………………………………………. 

 Nowton Kft. Vásárló 
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TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL 

A jótállás időtartama kettő év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk 
fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.  

Nem tartozik jótállás alá az olyan hiba mely a termék fogyasztó részére 
való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát a termék 
ügyfél általi leejtése okozta. 

A jótállási jog nem érvényesíthető hogyha a hiba a termék fogyasztó 
részére való átadása után keletkezik és a hiba a következő okok 
valamelyikére vezethető vissza: 

- szakszerűtlen üzembe helyezés vagy rendeltetésellenes használat 
- a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, 
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, 
- elemi kár, természeti csapás. 
 
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó 
által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn 
belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak 
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 
tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új 
alkatrész kerülhet beépítésre. 

 

 

A gyártó és forgalmazó: Nowton Kft.  
Címe: 1132 Budapest, Visegrádi u. 40. 

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@vadalarm.hu 

 

 

VADALARM KUPON 

Bevált a Vadalarm Madárriasztó? Ajánld ismerősödnek! Sőt lepd meg 
egyből egy kuponnal! Adj neki 2000 forint kedvezményt! Kuponkód: 

NM3K7SE3 

 

(persze Te is felhasználhatod következő Vadalarm terméked megvásárlására) 
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MŰSZAKI PARAMÉTEREK 
 
● Hangerősség min. 90 dB  

● Adapter bementi feszültsége 230 V AC 

● Adapter kimeneti feszültsége 5 V DC  

● Hatótávolság 30-50 m  

● IP védettség IP65  

● Szélesség 105 mm  

● Magasság 95 mm  

● Hosszúság 105 mm  

● Tömeg  0,8 kg  

● Tárolási hőmérséklet 0~60°C  

● Üzemi hőmérséklet -15~50°C  

● Riasztások közti idő  4,5 perc  

● Csúcsfogyasztás 2 W 

 

 

 
GARANCÁLIS FELTÉTELEK 

 
A Vadalarm Mono Madárriasztóra 14 napos visszavásárlási garanciát 
vállalunk. Mire jó ez? Arra, hogy te magad is kipróbálhasd és 
meggyőződhess róla, hogy hatásos módszer-e számodra a Vadalarm 
rágcsálóriasztó. 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 rágcsáló riasztó működését. Azonban nagyon fontos, 
hogy szervizünk csak akkor vállalja a visszaküldött termék javítását, 
ha meg tudjuk állapítani, hogy a termék burkolatát nem bontottad 
meg. Tehát a burkolat megbontása a garancia elvesztésével jár.  
 
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. 
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