
Geavanceerde Mollenverjager op Zonne-energie 

Hoe werkt het? 

Mollen zijn vrijwel blind maar hebben een erg goed ontwikkeld gehoor. De mollenverjager creëert 
een laag geluid, onhoorbaar voor mensen, dat lijkt op het geluid van andere dieren die in de grond 
leven en jaagt de mol weg. Als het apparaat werkt hoort u elke 30 seconden een toon, dit is om u 
te laten weten dat het apparaat in werking is. 

De vibratie generator aan de bodem van de palen creëert ongeveer elke 30 seconden sonar golven 
(400 Hz).

Locatie en positionering

   Druk het apparaat niet in de mol heuvel. 

– Dit zal de mollen in alle richtingen jagen en zij zullen mogelijks vast komen te zitten tussen 
het apparaat en uw huis. 

    Plaats het apparaat tussen het huis en de dichtst gelegen mol heuvel.

– De mollen zullen niet kunnen wegkomen onder uw huis of door een bos of onder een 
stroom. 

– Gebruik het apparaat om de mollen ‘kudde’ naar de grens van uw eigendom te leiden zodat
ze kunnen ontsnappen. 

– Het moet op de zelfde wijze gebruikt worden als een herdershond, gids de mollen in de 
gewenste richting terwijl u hen met het apparaat traag volgt dit telkens als zij zich er van 
weg verplaatsen. U zal in het begin misschien meer mol heuvels merken en dit zelfs dichtbij
het apparaat. Dit is een indicatie dat het begint te werken en de mollen gedesoriënteerd  
raken, maak u dus geen zorgen.

Hoe diep kan het apparaat geplaatst worden? 

Zo diep mogelijk maar hou er rekening mee dat u het apparaat er nog zelf moet kunnen uittrekken,
hou dus voldoende plaats over op het apparaat om genoeg grip te hebben. Daarom laat u best 5 
tot 8 cm van het apparaat boven de grond steken. 

De aarde is hard – wat is de beste manier om het apparaat in de grond te steken? 

Afhankelijk hoe hard de grond is, kan het gemakkelijker zijn om eerst de paal in de grond te steken 
en pas daarna het bovenstuk erop te bevestigen. Gebruik een houten houten hamer of plaats een 
stuk hout op de paal voor u een metalen hamer gebruikt. Als de grond zeer hard is, kan u best 
eerst een put graven. Eens de paal is geplaatst, kan u de gaten vullen met aarde en stevig 
aantrappen. Dit zal zorgen voor een goede fysieke connectie tussen het apparaat en de 
omringende grond, wat een goede overdracht van de vibraties mogelijk maakt. Voorkom dat u de 
top eerst plaatst om dan met de top de paal in de grond te duwen. Dit kan het apparaat 
beschadigen. 
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Hoe weet u of het werkt? 

Het apparaat geeft elke 30 seconden een toon; een irritant zoemend geluid voor ongeveer 1 
seconde. U zal ook de paal voelen vibreren 

Hoe lang zal het duren voor de mollen weg zijn? 

Mollen zijn meestal verjaagd binnen 2 tot 3 dagen, maar hou er rekening mee dat het proces 
uitzonderlijk tot op 6 weken kan duren, wees dus geduldig. Indien u geen succes hebt in de eerste 
week, ga dan even na of het apparaat wel piept en lees opnieuw het gedeelte hierboven: “Locatie 
en positionering”. 

Help - Waarom klinkt de testtoon niet?  

Waarschijnlijk is de batterijopslag in het zonnepaneel leeg. Schakel het apparaat uit en plaats het 
zonnepaneel minimaal 8 uur in direct zonlicht om op te laden.

 

Help – Er zijn nu nog meer mol heuvels dan voor ik het apparaat gebruikte. 

Er is een mogelijkheid van verhoogde activiteit wanneer u het apparaat begint te gebruiken, wat u 
zal merken door meer mol heuvels. Dit is waarschijnlijk omdat de mollen verstoord worden door 
het geluid en op zoek zijn naar een weg uit. Als mol heuvels zichtbaar zijn tussen het apparaat en 
uw tuin, verplaats het dan tussen uw huis en de dichtstbijzijnde mol heuvel. Zorg ervoor dat u in 
geen mol heuvels hebt getrapt. Zie: “ Locatie en positionering” (bovenaan).

Gemaakt in China voor Primrose. 
www.primrose.co.uk 
0118 903 5210 

                     Patio Zonweringen        Waterelementen     Franse meubelen       Plantenbakken     Hazelnoot & Wilg Tuinschermen

Geavanceerde Mollenverjager op Zonne-energie (PB0005, PB0005X2) - Handleiding


