
 
 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODSTRASZACZA KRETÓW 
ZASILANEGO ENERGIĄ SŁONECZNĄ Z DIODĄ LED GR5107 

 
 
Dziękujemy Państwu za zakup 
urządzenia Greenmill! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UWAGA! Dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji należy do obowiązków użytkownika. 
Nieprzestrzeganie niniejszych zasad prawidłowej eksploatacji może być przyczyną: nieskutecznego 

działania, awarii urządzenia bądź utraty gwarancji! Zalecamy zachowanie instrukcji na przyszłość. 
 
Zalety odstraszacza szkodników zasilanego energią słoneczną: 
 Odstrasza ssaki: krety oraz częściowo inne zwierzęta: nornice, myszy polne, susły, łasice i inne uciążliwe 

gryzonie, emitując kombinację dźwięków i wibracji. Skuteczny zwłaszcza wobec zwierząt żerujących w nocy. 
 Eliminuje szkodniki w humanitarny sposób, bez użycia środków chemicznych. Nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt 

domowych. UWAGA: płoszone zwierzęta nie mogą przebywać w zamknięciu lub na uwięzi! 
 Zasilany akumulatorem ładowanym podczas dnia przez ogniwo słoneczne! Nie wymaga jednorazowych baterii! 
 Działa nawet w pochmurne dni dzięki zastosowaniu amorficznego panelu słonecznego! 
 Obszar działania w otwartym terenie: w kolistym obszarze max. 650m2 od punktu instalacji urządzenia. 
 Odstrasza szkodniki 24godziny na dobę! 
 Prosty w instalacji! 
 Możliwość samodzielnej wymiany akumulatora po jego zużyciu (typ AA tzw „paluszek”, 1.2V)! 
 
Sposób działania 
Odstraszacz emituje w odstępach, co około 50-60 sekund kombinację dźwięków wywołującą miejscową wibrację 
gruntu o stałej i niezmiennej w czasie częstotliwości z zakresu między: 400-1000Hz, które odstraszają szkodniki 
zasiedlające dany teren. Gryzonie np. krety, posiadają czuły słuch i dlatego przenoszą się poza zasięg irytującego 
hałasu, który wywołuje u nich rozdrażnienie i przeszkadza w żerowaniu. 
Wyposażony w diodę LED załączaną automatycznie od zmroku przez okres do około 4 godzin. Dioda LED pełni 
funkcję lampy ogrodowej, odstrasza zwierzęta oraz oznacza w ciemności miejsce instalacji odstraszacza. 
Ta wersja odstraszacza zmienia sekwencję sygnałów przez okres tygodnia, aby szkodniki nie przyzwyczaiły 
się do regularnego dźwięku. Sekwencja dźwięku o czasie trwania około 3 - 5sekund według schematu: dzień 
pierwszy i drugi- 1 sygnał, dzień trzeci i czwarty – 3 sygnały, dzień piąty i szósty- 5 sygnałów. Dzień siódmy- 
powtórzenie powyższego cyklu. 
Urządzenie zasilane jest panelem słonecznym i nie wymaga zasilania z jednorazowych baterii. Zgromadzona w 
akumulatorze energia jest wystarczająca do podtrzymania pracy urządzenia w nocy lub w pochmurne dni (max. 1-2 
pochmurne dni po 1 dniu całkowicie słonecznym). Odstraszacz przeznaczony jest do użytku indywidualnego w 
otwartym terenie bez dostępu publicznego, z pełnym dostępem do światła słonecznego. 
 
UWAGA: Urządzenie spełnia funkcje płoszące, jednak producent nie gwarantuje, iż wszystkie szkodniki 
zostaną trwale wypłoszone z terenu działania odstraszacza, gdyż zależy to również od indywidualnych cech 
zwierząt oraz typu siedliska! Gwarancja ogranicza się do poprawnego działania urządzenia pod względem 
elektrycznym i konstrukcyjnym (wydawania dźwięków). 
 
Zastrzegamy możliwość zmian konstrukcyjnych w stosunku do niniejszej instrukcji, służących doskonaleniu urządzenia. 
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NOWOŚĆ! 
Zmienna sekwencja dźwięków zwiększa 
skuteczność urządzenia, gdyż szkodniki nie 
przyzwyczajają się do  jednostajnego sygnału! 
Urządzenie wyposażone w automatycznie 
załączaną diodę LED pełni funkcję lampy 
ogrodowej, odstrasza szkodniki i wskazuje 
miejsce instalacji odstraszacza. 
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 Instrukcja użytkowania 
A. Przed pierwszym użyciem zalecamy naładowanie w pełni akumulatora. W tym celu umieść głowicę 

odstraszacza bez podłączonej szpilki na dwa dni w mocno nasłonecznionym miejscu lub w odległości ok. 
50cm od żarówki o średniej mocy (zwróć uwagę, aby żarówka nie wydzielała nadmiernego ciepła które 
może uszkodzić odstraszacz). Akumulator odstraszacza można również wstępnie naładować za pomocą 
opcjonalnego (nie dołączonego) zasilacza podłączonego do środkowego gniazda głowicy o wyjściowym 
prądzie i polaryzacji wtyczki zgodnymi z uwidocznionymi na naklejce w dolnej części korpusu. Czas 
ładowania akumulatora z transformatora wynosi około 12h. Akumulator po jego wyjęciu z urządzenia może 
być również ładowany w zasilaczu zewnętrznym- o parametrach zgodnych z typem akumulatora. 

B. Zlokalizuj  kabel zakończony wtyczką wewnątrz szpilki odstraszacza oraz kabel głowicy zakończony 
gniazdem (Rys. 1). Przesuń gniazdo z kablem przez środek przezroczystego tubusu (szerszą, krótszą kryzą 
klosza do góry) i wciśnij tubus (klosz) pod głowicę. Następnie połącz wtyczkę z gniazdem (Rys. 2) przez 
wzajemne nasunięcie i zgodnie z kształtem wtyczki. Nałóż szczelnie głowicę z tubusem na szpilkę 
odstraszacza, ostrożnie umieszczając uprzednio kable w środku aluminiowej szpilki, aby nie zostały 
uszkodzone podczas montażu.  

C. Pierwszy dźwięk powinien być słyszalny od 2 do 50 s po montażu odstraszacza pod warunkiem, że 
akumulator został uprzednio w pełni naładowany. Dioda LED nie załączy się dopóki panel słoneczny jest 
oświetlony. Aby przetestować czy dioda LED działa poprawnie, należy szczelnie zakryć ogniowo słoneczne- 
dioda powinna zapalić się jeśli akumulator jest w pełni naładowany. UWAGA: Dioda LED wyłączy się 
automatycznie jeśli panel słoneczny zostanie oświetlony bądź po upływie około 4 godzin świecenia! 

D. Wybierz dobrze nasłonecznione miejsce w ogrodzie w pobliżu siedliska kretów, w miejscu gdzie nigdy nie 
gromadzi się woda deszczowa oraz które nie jest sztucznie nawadniane. Zwróć uwagę iż nie można 
instalować odstraszacza w zamarzniętą glebę lub w podłoże zawierające gruz. Lepszą skuteczność uzyskuje 
się przy instalacji w glebie zwięzłej. Odstraszacz emituje sygnały promieniście na wszystkie strony, dlatego 
jego zasięg nie powinien być ograniczany przez przeszkody np. fundament, murek itp. Dla działania lampy 
w nocy na odstraszacz nie może padać światło, inaczej lampa nie uaktywni się! 

E. Wybierz w pełni nasłonecznione miejsce w ogrodzie podczas całego dnia znajdujące się w pobliżu siedliska 
kretów lub innych szkodników, w miejscu gdzie nigdy nie gromadzi się woda deszczowa oraz które nie jest 
sztucznie nawadniane. Zwróć uwagę iż nie można instalować odstraszacza w zamarzniętą glebę lub w 
podłoże zawierające gruz. Lepszą skuteczność uzyskuje się przy instalacji w glebie zwięzłej. Odstraszacz 
emituje sygnały promieniście na wszystkie strony, dlatego jego zasięg nie powinien być ograniczany przez 
przeszkody np. fundament, murek itp.  

F. Przy pierwszej instalacji wykonaj najpierw pionowy otwór w podłożu, używając do tego celu kija 
lub pręta. Nigdy nie wbijaj odstraszacza w twardą ziemię bez uprzedniego wykonania otworu! 
Umieść urządzenie ostrożnie w podłożu trzymając oburącz za głowicę i szpilkę, zwracając 
uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia korpusu i zakończenia szpilki. Podczas montażu nie 
używaj młotka ani innych narzędzi do wbijania odstraszacza w ziemię! Po instalacji głowica z 
panelem słonecznym powinna pozostawać ponad powierzchnią gruntu- zalecamy odstęp 3-
5cm między gruntem a dolną powierzchnią głowicy (patrz znak MAX na Rys. 3). Nigdy nie 
przykrywaj głowicy ziemią ani innymi materiałami! Zwróć uwagę na ścisłe przyleganie ziemi do szpilki, 
gwarantujące odpowiednie przenoszenie się drgań do podłoża. W razie potrzeby dociśnij ziemię do szpilki 
odstraszacza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Działający odstraszacz w początkowym okresie działania (około 30 dni) może powodować wzmożoną 

aktywność gryzoni, zanim nie dojdzie do migracji zwierząt. Aktywność może objawiać się np. 
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zwiększonym drążeniem tuneli i ryciem kopców obserwowanym w pobliżu urządzenia lub wyrzuceniem 
urządzenia z tunelu. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o złym działaniu urządzenia!  

 W przypadku, jeśli najbliższa okolica jest niesprzyjająca dla trwałego osiedlenia szkodników i preferują one 
dotychczasowe siedlisko ogrodowe, możliwy jest samoistny powrót zwierząt mimo sprawnie działającego 
odstraszacza. W takim przypadku zalecamy użycie odstraszacza łącznie z innymi środkami odstraszającymi np. 
repelentami chemicznymi lub pułapkami. 

 Zakupiony odstraszacz należy wpierw naładować. Wyjęty z pudełka odstraszacz nie posiada  w pełni 
naładowanego akumulatora i dlatego może nie działać bez sprawnego źródła zasilania. Krótkotrwałe 
oświetlenie panelu słonecznego nie jest wystarczające do działania urządzenia przy wyładowanym 
akumulatorze! 

 Pamiętaj o obecności urządzenia w ogrodzie aby nie doszło do jego uszkodzenia lub wypadku, np. podczas 
prac pielęgnacyjnych, koszenia trawy, zabawy, sportu! Urządzenie nie może być instalowane i użytkowane 
przez dzieci. 

 Po zakończeniu użytkowania, przed nastaniem mrozów lub innych ekstremalnych warunków 
pogodowych (ulewne deszcze, grad, powódź) zawsze wymontuj naładowane urządzenie, rozłącz 
przewody i przechowuj odstraszacz w pomieszczeniu, w dodatniej temperaturze otoczenia. 
Podczas silnych deszczy lub burz zaleca się nakrycie odstraszacza np. odwróconym wiadrem aby nie doszło do 
zalania głowicy. 

 Zaleca się instalację kilku urządzeń w odległości co około 20-30 metrów dla zwiększenia skuteczności działania. 
Zblokowanie odstraszaczy polepsza ich pojedyncze działanie dzięki zjawisku synergii. 

 Zasięg i skuteczność odstraszacza w dużej mierze zależy od: właściwego doboru miejsca instalacji, rodzaju i 
wilgotności gleby, przeszkód np. podmurówki, indywidualnych przyzwyczajeń zwierząt. Osobniki młode oraz 
żerujące w spokojnym siedlisku lepiej reagują na działanie odstraszacza. 

 Zaleca się, aby dla uzyskania większej trwałości akumulatora, urządzenie było przechowywane zawsze w stanie 
naładowanym. 

 W przypadku braku wydawania dźwięku sprawdź, czy przewody głowicy są poprawnie połączone z 
przewodami szpilki aluminiowej oraz pozostaw urządzenie na okres 2 dób pod działaniem promieni 
słonecznych lub światła sztucznego. Brak działania może oznaczać konieczność samodzielnej wymiany 
akumulatora! 

 Chroń wnętrze szpilki przed dostaniem się wody, aby nie doszło do uszkodzenia brzęczyka na skutek korozji. 
 
Konserwacja urządzenia i usuwanie usterek 
W przypadku wystąpienia ulewnych deszczy bądź wystąpienia silnej kondensacji pary wodnej np. w upalne dni i 
chłodne noce może dojść do zawilgocenia wewnętrznych części urządzenia na skutek kondensacji pary wodnej. 
Należy wtedy bezzwłocznie przenieść urządzenie do pomieszczenia, odłączyć głowice od szpilki i wysuszyć obie 
części odstraszacza strumieniem ciepłego, ale nie gorącego powietrza. 
W czasie użytkowania odstraszacza zainstalowany akumulator może ulec naturalnemu zużyciu. Objawem zużycia 
jest osłabienie siły dźwięków lub poprawne działanie odstraszacza tylko przy bardzo intensywnym nasłonecznieniu.  
W powyższym przypadku należy samodzielnie wymienić akumulator na nowy: 
1. odkręcić małą śrubę znajdującą się na pokrywie komory baterii umieszczonej na spodzie odstraszacza i 

otworzyć pokrywę akumulatora umieszczoną na spodzie głowicy 
2. wyjąć akumulator (zużytego akumulatora nie wolno wyrzucać z innymi odpadami a należy przekazać go do 

recyklingu zgodnie z informacjami poniżej) 
3. wstawić nowy akumulator typu AA 1.2V przestrzegając biegunowości. Nie używać baterii AA 1.5V- grozi 

potencjalnie uszkodzeniem urządzenia! 
4. zamknąć pokrywę i zakręcić śrubę. Zwrócić uwagę na prawidłowe założenie uszczelki. 
 
Usuwanie problemów w działaniu urządzenia: 
Jeśli odstraszacz nie wydaje dźwięków sprawdzić pierwszej kolejności: 
- czy akumulator nie uległ zużyciu. W razie potrzeby samodzielnie wymienić akumulator na nowy. 
- czy odstraszacz jest naładowany przez uprzednie naświetlanie? 
- czy połączenia akumulatora jest prawidłowe? 
- czy połączenie wtyczki z gniazdem w głowicy jest prawidłowe a kable nie są naderwane lub uszkodzone? 
- czy brzęczyk umieszczony w dole szpilki nie został zalany wodą. W razie zalania wysuszyć szpilkę lub wymienić 
brzęczyk na nowy. 
Jeśli dioda LED nie pali się upewnić się czy panel jest w całkowitej ciemności oraz czy nie dioda nie wyłączyła się 
automatycznie po okresie około 4 godzin świecenia. Dioda nie zapali się jeśli na panel pada światło słoneczne! 
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Dane techniczne urządzenia 
Częstotliwość pracy:  dźwięk stały z zakresu 400-1000 Hz, ze zmienną sekwencją sygnału, co około 2 dni. 
Zasięg działania:  do 650 m2  

Zasilanie:   panel słoneczny i akumulator 800 mAh AA 
Czas podtrzymania pracy urządzenia w pochmurne dni przy zasilaniu z w pełni naładowanego akumulatora:  

do max. 72 godzin w zależności od natężenia oświetlania 
Czas pracy diody LED:  załączana automatycznie w ciemności na okres około 4 godzin. 
Typ panelu słonecznego:  amorficzny o wymiarach 9x7 cm 
Oświetlenie potrzebne do stałej pracy: > 70000 lx 
Wielkość:   15.5 cm x 39 cm,  
waga netto:   około 0,34 kg 
Urządzenie posiada certyfikat bezpieczeństwa   
 
Postępowanie ze zużytym sprzętem i akumulatorem 

UWAGA! Urządzenia opatrzone tym znakiem podlegają europejskiej Dyrektywie w sprawie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 2002/96/WE, która oznacza konieczność selektywnej 
zbiórki odpadów. Po zakończonej eksploatacji urządzenia nie wolno wyrzucać ani składować z innymi 
odpadami, lecz powinno być ono zwrócone przez konsumenta do Sieci Gminnych Punktów Zbiórki 
Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych, sprzedawcy bądź importera.  
Właściwa segregacja i selektywna zbiórka zużytego sprzętu zmniejsza negatywne oddziaływanie 

substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka! 
 


