
GARDO MOLECHASER-  RANDOM MOTOR VIBRATION 
HÅLL GNAGARE BORTA FRÅN DIN TRÄDGÅRD FOR ALLTID! 

 
GARDO MOLECHASER använder principen om centrifugalkraft för att skapa ljud och vibrationer med den integrerade motor. Det är 
en effektivare teknik än de traditionella modellerna som använder sig av ultraljud. Detta möjliggör ett djur- och miljövänliga sät, att 
hålla trädgårdar och gräsmattor fria från destruktiva gnagare. 

 
De flesta underjordiska gnagare har dålig syn men för att göra upp har de begåvats med mycket god hörsel och känslighet för 
markvibrationer. Utomhusmyror och ormar känner också markvibrationerna som en signal om fara. Därför flyttar de ut för att undvika faran. 
GARDO MOLECHASER utnyttjar denna känslighet för att producera en genomträngande ljudvibration över ett område upp till 1500 m2. 
 
GARDO MOLECHASER.är begåvad med ny modern teknik och med den specialdesignade ASIC (Application Specific Integrated 
Circuit) kan ljudvibrationer genereras och avges från GARDO MOLECHASER i slumpmässig varaktighet på 1,5 - 3,5 sekunder, och 
varaktigheten av viloläge (sovande) intervall kan ändras slumpmässigt från 15 - 75 sekunder. Gnagare kommer inte att kunna 
anpassa sig efter ljud och vibrationer som skapats av GARDO MOLECHASER. Som ett resultat flyttar de bort från det skyddade 
området. 
 
GARDO MOLECHASER har en kretsdesign som skapar ett unikt viloläge. Den förbrukar nästan noll effekt mellan aktiva intervall. 
Enheten fungerar kontinuerligt i cirka 7-10 månader på en uppsättning alkaliska batterier. Den kemikaliefria GARDO MOLECHASER 
är 100% vattentät och underhållsfri. Det hjälper till att hålla din trädgård fritt från gnagare. 
 

GARDO MOLECHASER: 
l är helt ofarligt för maskar och andra insekter 
l täcker ca. 45 meter i diameter. Detta under optimala förhållanden 
l placeras i det mest drabbade området 
l ta bort enheten när det fryser till i marken eller när marken översvämmas av kraftigt regn 
l byt ut batterier när det slutar vibrera, vanligtvis håller rätt sorts batterier i 7-10 månader 

 
Djur som påverkas av GARDO MOLCHASER: 

Mullvad, sork, möss, myror, ormar och andra gnagare 
 

MANUAL: 
1. För att öppna, skruva av locket motsols. 
2. Ta bort batterilådan och sätt i 4 x 1,5 V alkaliska batterier enligt anvisningarna. Om batterierna är rätt korrekt installerade, bör 

du höra det första vibrerande ljudet inom 30 sekunder.  
3. Sätt tillbaka batterilådan i röret med motorn nedåt (se bild nedan) och dra åt locket för att säkerställa100% väderskydd. 
4. Placera enheten i marken upp till den korrugerade delen på röret. Din GARDO MOLECHASER fungerar dag och natt. 
5. Om du föredrar det kan du sätta in enheten helt i marken. Detta tillåter gräsklipparen att köra över enheten. Om du väljer detta 

alternativ, se till att sätta in enheten så att hela enheten hamnar i rätt nivå så att inte gräsklipparen kan förstöra enheten, det finns 
även en viss snubbelrisk. Var noga med att notera enhetens placering så att den enkelt kan hittas för batteribyten eller när den skall 
tas bort den för säsongen. 

 
Enheten fungerar i 7-10 månader på en uppsättning bra alkaliska batterier. Observera att skadade gräsmattor, buskar etc. tar upp till 
6 veckor att föryngras. Om klimatet tillåter, lämna din GARDO MOLECHASER i marken för att förebygga nya generationer av 
skadedjur. 
 

SPECIFICATIONS: 
l Mått: 41.5cm(L) x 6.5cm (Diameter) 
l Vikt: 370 grams w/o battery 
l Batterier: 1.5V (4 x D cell batteries) 
l Intervallens varaktighet: 15 – 75 sekunder slumpmässigt 
l Vibrationens varaktighet:    1.5 – 3.5 sekunder slumpmässigt 
l Täckningsområde: Upp till 1500 m2 vid optimala  

  Förhållanden. För sork och mullvad  
  vanligen 700-900m2 
 
VIKTIGT: 

1. Observera att locket på GARDO MOLECHASER måste dras åt efter att  
det har satts ner i marken så att det inte finns någon risk för vattenskador. 

2. Gör ett hål i marken INNAN du sätter enheten i hårt underlag/mark 
3. ANVÄND INTE HAMMARE ELLER NÅGOT ANNAT VERKTYG FÖR 

ATT SLÅ NER DIN GARDO MOLECHASER I MARKEN 
4. Effektiviteten beror till stor del på jordtyp: Torr, sandig eller torvjord leder 

inte ljudvågorna lika bra, därför kan det ibland behövas flera GARDO 
MOLECHASER. Fuktig lera är den bästa ledaren av ljud. 

5. Förvänta dig inte omedelbara resultat, tvärtom så kommer aktiviteten att 
öka innan den avtar i området, vilket är ett gott tecken! Djuren kommer 
försöka försvara sitt revir, så bli inte förvånad om det dyker upp nya 
högar i närheten av din GARDO MOLECHASER. Enheten måste 
användas kontinuerligt och under en längre tid, Vanligtvis har gnagarna 
gett sig av 3-4 veckor efter installation.  


