
Vadalarm Hibrid – a multifunkciós állatriasztó

Használati útmutató és garanciajegy



VADALARM KUPON

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

Kuponkód: NM3K7SE3

(Te is felhasználhatod következő Vadalarm terméked 
megvásárlására)

A gyártó és forgalmazó:

Nowton Kft. 
Címe: 1132 Budapest, Visegrádi u. 40. 

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@vadalarm.hu





Szúrj le egy legalább 5x5cm-es négyszögletes karót oda, ahova ki 
szeretnéd helyezni vadriasztódat.

A készülékház alján levő acélfül és a mellékelt csavarok segítségével 
csavarozd fel rá vadriasztódat
     • ha a táblába helyezted ki, a védendő növények felett legyen 
        5-20 centiméterrel 
     •ha a növények túl magasak, akkor a tábla szélére helyezd az      
       állatok fejmagasságába
     •kihelyezéskor mindig legyél figyelemmel rá, hogy a napelemet    
       legalább napi 4-6 órán keresztül közvetlen napfény érje

Kapcsold be a doboz alján található főkapcsolót
Ekkor egy szóbeli visszajelzést fogsz kapni arról, hogy mennyire 
van feltöltve a Hibrid akkumulátora. A hangüzenetek bemondását 
követően lehetőséged van okostelefonoddal Bluetoothon keresz-
tül csatlakozni hozzá. Ehhez a Vadalarm Smart applikációt kell 
letöltened Androidos telefonodra. Az applikáció használatáról a 
későbbiekben még részletesebben is olvashatsz. 
Amennyiben nem kapcsolódsz rá okostelefonnal, a Hibrid kb. 1 perc 
múlva automatikusan vad- és madárriasztó üzemmódban kezdi meg 
működését. Ez azt jelenti, hogy felváltva fog növényevő madarak el-
riasztására alkalmas ragadózómadár hangokat és vadak riasztására 
használt ultrahangot kibocsátani.

Telepítés három lépésben
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2.
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Tudnivalók a Vadalarm Hibrid szakszerű 
használatához

Ha az akkumulátor töltöttsége 20% alá esik, alvó üzemmód-
ba 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 hely-
ezd ki!

A napelemen levő védőfólia a későbbiekben a napsugárzástól 
ráéghet, így azt célszerű eltávolítani, továbbiakban pedig alkoholos 
folyadékkal letakarítani, amikor koszosnak látszódik. A permetszer-
ek használata károsíthatja a napelem felületét, így amennyiben van 
rá lehetőség, permetezéskor érdemes kikerülnöd.

A hangszórók bekapcsolásának gyakorisága nagyban függ az ak-
kumulátorok töltöttségétől, így mindenképpen érdemes a lehető 
legnaposabb helyre kiraknod a riasztót. Amennyiben a időjárási 
körülmények nem kedveznek, és merülni kezd, úgy akár a mellékelt 
adapterrel is feltöltheted az akkumulátorokat.
A madárriasztásra szolgáló, kisebb méretű hangszórók éjszaka in-
aktívak, azért, hogy a közeli lakott területeken élők számára ne le-
gyen zavaró a Hibrid használata. Ellenben az ultrahangot kibocsátó, 
nagyobb méretű hangszórók éjszaka kétszeres gyakorisággal szól-
nak, hisz olyankor gyakoribb a vadak mozgolódása is.
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Azért, hogy megvásárolt Vadalarm Hibrided télen, a mezőgazdasá-
gi holtszezonba se tétlenkedjen, lehetővé tettük számodra, hogy 
gyakorlatilag egy nagyteljesítményű rágcsálóriasztóvá alakíthasd. 
Ehhez csak annyit kell tenned, hogy a triplát megfordítod úgy, 
hogy a napeleme legyen alul, majd bedugod a töltőcsatlakozóját. 
A napelem védelme érdekében tegyél alá papírt vagy szivacsot. A 
Vadalarm Smart applikációban pedig ne felejtsd el télire aktiválni a 
rágcsálóriasztó üzemmódot.
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A Vadalarm Smart applikáció letöltése és 
használata

A Vadalarm Smart applikációt Androidos okostelefonon tudod 
telepíteni. Ehhez keresd ki a Play áruházból neve alapján, használd 
az alábbi linket, vagy olvasd be a QR-kódot.

Az alkalmazás használatához engedélyezned kell a helyadatok-
hoz való hozzáférést, ugyanis ez a Bluetooth használatának egyik 
feltétele.

Csatlakozás közeli eszközökhöz

Amennyiben Vadalarm Smart kompatibilis eszközöd be van kapc-
solva, kapcsold ki, majd várj fél percet a teljes áramtalanításra. 
Ezt követően kapcsold be ismét, majd indítsd el telefonodon a 
Vadalarm Smart applikációt. Ekkor az alkalmazás észlelni fogja a 
terméket és automatikusan rákapcsolódik.
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A Vadalarm Smart alkalmazás funkciói

Az applikáció részben diagnosztikai funkciókra képes, melyek a köv-
etkezők. A Vadalarm Hibrid esetében lehetőséged van leellenőrizni 
a termék töltöttségét, a napelem állapotát, illetve annak aktuális 
töltőfeszültségét. Amennyiben szeretnéd, le tudod tesztelni az 
egyes hangszórócsoportok működését is egyetlen gombnyomással.

Az applikáció emellett alkalmas arra is, hogy a Hibriden üzem-
módot válts, így beállíthatod, hogy vadakat, madarakat, vagy épp 
rágcsálókat szeretnél-e riasztani vele. Aktiválhatod egyszerre akár 
mindhárom funkciót is, vagy kikapcsolhatod mindet. Azonban azt 
vedd számításba, hogy a készülék energiafogyasztása a bekapcsolt 
funkciók számával arányosan nő vagy csökken az átlagoshoz képest.

Az applikáció segítségével ezeken felül a termék töltöttségét 
visszajelző beszédhang nyelvét is tudod állítani, ha például egy 
külföldi gazdának szeretnéd tovább értékesíteni. A Hibrid jelenleg 
magyar, angol és német nyelveken tud beszélni. 

Ha végeztél a beállításokkal és a diagnosztikával, csak nyomd meg 
a képernyő alján található csempét a befejezéshez. Így nem kell 
újraindítanod az eszközt, a Bluetooth magától kikapcsolódik.
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MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Riasztási frekvencia 
Akkumulátor kapacitás 
Napelem teljesítmény  
Hatótávolság vadriasztó üzemmódban 
Hatótávolság madárriasztó üzemmódban
Hatótávolság rágcsálóriasztó üzemmódban 
IP védettség 
Szélesség 
Magasság 
Hosszúság 
Tömeg   
Üzemi hőmérséklet  
Riasztások közti idő nappal 
(minden üzemmód) 
Riasztások közti idő éjszaka 
(vad- és rágcsálóriasztó üzemmód) 
Üzemidő borús időben 

2 – 28 kHz 
6700 mAh 
3 W
120-150 m
50-80 m
50-80 m
IP65 
335 mm
130 mm
335 mm
1,5 kg
-20~50°C
4-16 perc 
(töltöttség függő)
2-8 perc 
(töltöttség függő)
4-10 nap
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GARANCÁLIS FELTÉTELEK

2 – 28 kHz 
6700 mAh 
3 W
120-150 m
50-80 m
50-80 m
IP65 
335 mm
130 mm
335 mm
1,5 kg
-20~50°C
4-16 perc 
(töltöttség függő)
2-8 perc 
(töltöttség függő)
4-10 nap

A Vadalarm vadriasztóra 14 napos visszavásárlási garanciát vál-
lalunk. Mire jó ez? Arra, hogy te magad is kipróbálhasd és meg-
győződhess 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 amor-
tizációval csökkentett árát tudjuk csak visszautalni. 

A termékre továbbá a kézhezvételtől számított 2 év teljes körű 
garanciát és még azon túl is kedvező árú szervizszolgáltatást bi-
ztosítunk. 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 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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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 fogyasz-
tó 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 ha-
gyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fo-
gyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő 
határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vál-
lalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termék-
be csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
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 vál-
lalkozást 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 
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fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szer-
ződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló 
törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó be-
mutatja. 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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Vállalkozás neve: Nowton Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 40.)
Szerviz címe: Nowton Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 40.)
Termék megnevezése: Vadalarm Hibrid multifunkciós állatriasztó
Termék típusa: VAD018
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 szerviz menüpont alatt találhatók.

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka: 

Kijavítás módja:

A termék visszaadásának 
időpontja:

 

 
 

GARANCIALEVÉL



CSERE ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

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

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