
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI
ELEKTRONICZNEGO ODGANIACZA KRETÓW I GRYZONI

OdK-H2
Przyrząd chroni przestrzeń, w której się znajduje przed powszechnymi drobnymi gryzoniami, ale przede wszystkim 
przed  kretami  i  nornicami. Przyrząd działa  w oparciu  o prostą  i  naturalną  zasadę.  W wyniku  tego,  że  emituje 
nieregularnie przerywany dźwięk o zmiennej częstotliwości, wytwarza dla tych zwierząt tak nieprzyjemne, a czasem 
nawet nieznośne, środowisko naturalne, że nie osiedlą się one w chronionej przestrzeni, jeżeli natomiast już tam są, 
to po pewnym czasie ją opuszczą.  Pomimo tego, że dźwięk ten jest  słyszalny dla człowieka, urządzenie można 
stosować w dowolnych przestrzeniach  zewnętrznych,  ponieważ znikoma ilość  dźwięku, który przedostaje  się  na 
zewnątrz zazwyczaj ludziom nie przeszkadza.
Postępowanie przy   wprowadzaniu do eksploatacji  :  
- odkręcamy wieko i wyjmujemy uchwyt baterii poza naczynie,
- 6  szt  baterii  R14  1,5  V  (typu  C)  wkładamy  stopniowo  do  wyjętego  uchwytu  zwracając  uwagę  na 

biegunowość zaznaczoną na uchwycie, 
- uchwyt wkładamy z powrotem do naczynia i podłączamy klamrę z przewodami,
- w  momencie  podłączenia  klamry  przyrząd  zacznie  wytwarzać  nieregularnie  przerywane  dźwięki  o 

zmiennej częstotliwości,
- Mocno dokręcamy wieko urządzenia aby przyrząd był hermetycznie zamknięty.
Postępowanie przy układaniu przyrządu do gleby:
Na działce gdzie krety wytwarzają charakterystyczne kretowiska lub działce, która jest poryta korytarzami gryzoni 
przygotowujemy  za  pomocą  małej  łopatki  pionowy  walcowy otwór  wielkości  niewiele  większej  niż  sam 
odstraszacz. Przyrząd musi  być  włożony do  gleby  w  pozycji  pionowej  (wiekiem  do  góry). Możliwe  są  dwa 
warianty ustawienia przyrządu:
1) Pierwszy wariant ułożenie jest tylko częściowe - odstraszacz jest schowany w ziemi do wysokości uszu (wieko 
urządzenia wystaje ponad powierzchnię ziemi)
2)  Drugi  wariant  ułożenie  jest  kilka  centymetrów  pod ziemią lub  na równi  z  powierzchnią. W przypadku 
drugiego sposobu polecamy oznaczyć sobie miejsce, w którym jest przyrząd ułożony.
Gleba  musi  być  w  obydwu  przypadkach  ubita  do  naczynia,  aby  ewentualne  szczeliny  powietrzne  nie  tłumiły 
przekazywania dźwięku z naczynia do gleby. Skutków działania przyrządu można oczekiwać w okręgu o promieniu 
około  10  do  12m,  tj.  na  powierzchni  około  400  m2.  Jeżeli  jest  potrzebne  użycie  większej  ilości  przyrządów 
równocześnie, należy rozłożyć je w linii tak, aby wytwarzany dźwięk jak najlepiej wypełnił całą przestrzeń. Inną 
możliwością jest użycie jednego lub dwóch przyrządów i stopniowe ich przemieszczanie z jednego końca ogrodu 
do drugiego. W ten sposób stopniowo „wypychamy” szkodniki z ogrodu do wolnej przestrzeni gdzie nie będą już 
uciążliwe. 
Na podstawie doświadczeń uzyskanych podczas kilkuletniego  używania odstraszaczy przez wielu zadowolonych 
klientów producent  zaleca,  aby używać je  nie tylko w przypadku gdy szkodniki już się pojawiają  w chronionej 
przestrzeni, ale także po ich odejściu (przynajmniej od czasu do czasu) lub prewencyjnie, jeżeli grozi ich osiedlenie  
się w chronionej przestrzeni.
Konserwacja przyrządu:
Przyrząd nie wymaga żadnej konserwacji, oprócz czasowej  kontroli stanu baterii (co dwa, trzy tygodnie). Jeden 
zestaw baterii  dobrej jakości  powinien umożliwić działanie  przyrządu przynajmniej  w czasie trzech miesięcy (w 
zależności  od  typu  i  producenta). Pęczniejące  lub  wyciekające  baterie  należy  natychmiast  wyjąć  i  zastąpić 
nowymi,  ponieważ  takie  baterie  mogą przyrząd trwałe  uszkodzić. Jeżeli  pudełko  jest  poplamione  elektrolitem 
należy natychmiast je wyczyścić.
Zalety przyrządu:
- jest  zupełnie  ekologiczny,  ponieważ  nie  jest  źródłem  żadnych  produktów,  szkodzących  środowisku 

naturalnemu; nieszkodliwość przyrządu została potwierdzona przez Państwowy Instytut Zdrowotny,
- produkowany dźwięk nie sprawia kłopotów żadnym zwierzętom domowym ani ptakom,
- jest humanitarny, gdyż nie zabija szkodliwych zwierząt, a tylko wygania z miejsc zamieszkałych przez ludzi,
- przyrząd  nie zakłóca swoim działaniem  żadnych urządzeń elektronicznych,  od odbiorników radiowych i 

telewizyjnych po kardiostymulatory,
-       jest mały, lekki a jego użycie jest bardzo uniwersalne
-    ma znikome zużycie energii elektrycznej, z czego płyną niskie koszty eksploatacyjne.
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