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SÄKERHETSANVISNINGAR
- Det är viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar för att undvika personskador och skador på 
apparaten. Läs även igenom bruksanvisningen innan användning. Spara den för framtida bruk.
- Använd inte apparaten om den är skadad.
- Använd och förvara enheten i torra utrymme.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysik, 
sensoriskt eller mentalt handikapp, ej heller av personer som saknar nödvändig erfarenhet och 
kunskap, utom i sådana fall då de erhållit vägledning eller instruktion i apparatens handhavande 
från en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn skall hållas under uppsikt så att de inte 
leker med apparaten.
- Tag aldrig bort delar från apparaten. För inte in föremål i apparatens öppningar. Detta kan 
leda till elchock! Åtgärder som inte beskrivs i denna bruksanvisning får endast utföras av ett 
auktoriserat servicecenter!
- Sork & Mullvads Fritt 1250™ tål regn och snö, men skall ej sänkas ner i vatten. Apparaten 
måste även plockas bort vid tjäle i marken.
- Får inte utsättas för långvarigt direkt solljus.
- Enheten får endast användas till dess avsedda syften och endast för privat bruk.

GARANTI: Produktgarantin gäller i 2 år för eventuella tillverkningsfel. Garantin täcker dock inte 
om apparaten utsatts för överspänning i elnätet. Garantin upphör att gälla om åverkan skett på 
enheten eller enheten på annat sätt åtgärdats av köparen. 

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL: Uttjänta elektroniska produkter och batterier 
får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till en återvinningsstation.

www.silverline.se
För bästa användning gå in på    
www.silverline.se för råd och tips.

Sork & Mullvads Fritt 1250™ 
Art.nr 25130
Tillverkare: Miljöcenter AB, Sverige
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Hur fungerar Sork & Mullvads Fritt 1250™? De flesta grävande gnagare har dålig syn men 
en väl utvecklad hörsel. De känner minsta lilla vibration i marken vilket varnar dem för annalkande 
fara. Sork & Mullvads Fritt 1250™ avger lågfrekventa ljudvågor som gör att grävande gnagare inte 
trivs utan lämnar området.

Är olika jordtyper något hinder? Allra bäst fungerar Sork & Mullvads Fritt 1250™ i lerjordar 
som bättre sprider de lågfrekventa ljudvågorna. Här täcker Sork & Mullvads Fritt 1250™ maximalt 
ca 1250 m2. Sork & Mullvads Fritt™ fungerar även i sandjordar, men täcker då mindre yta.

Hur används Sork & Mullvads Fritt 1250™? Sätt i 4 st LR20 1,5 V batterier (ingår ej). 
Var försiktig när du sätter fast toppen och försäkra dig om att den sluter tätt. Gräv sedan ner 
Sork & Mullvads Fritt 1250™ utom toppen i det angripna området.

Hur hittar man Sork & Mullvads Fritt 1250™ i trädgården? Toppen gör det lätt att hitta den 
nergrävda Sork & Mullvads Fritt 1250™. 

Tål Sork & Mullvads Fritt 1250™ tufft väder? Sork & Mullvads Fritt 1250™ är 
motståndskraftig mot väta men bör flyttas om marken blir vattensjuk eller fryser till.

När ser man resultat? Normalt tar det ca 2-3 veckor innan en förbättring kan noteras. I vissa 
fall får man räkna med längre tid.

För att få mesta möjliga nytta av Silverline® Sork & Mullvads Fritt 1250™,    
läs noga igenom följande instruktioner:

• När Sork & Mullvads Fritt 1250™ väl är nergrävd i jorden börjar den alstra lågfrekventa ljudvågor 
som sprider sig i cirkelform. Vid placering av Sork & Mullvads Fritt 1250™, tänk på att ljudvågorna 
inte går igenom solida material, t ex husgrunder.

• Ljudvågorna sprider sig i cirkelform från enheten. Hur effektivt och långt beror på typ av jord. 
Tung lerjord ger bästa resultat medan lös sandjord ger sämre täckning.

• Gräv ett hål i området där skadedjur uppehåller sig. Slå INTE ner Sork & Mullvads Fritt 1250™ 
med en hammare eller liknande utan placera den försiktigt i det uppgrävda hålet. Fyll sedan hålet 
med jord upp till toppen.

• Batterierna håller normalt i 6 månader. Undersök regelbundet att Sork & Mullvads Fritt 1250™ 
arbetar utan störningar. 

• Flytta enheten om marken blir vattensjuk eller fryser till.

• Sork & Mullvads Fritt 1250™ arbetar från den stund du gräver ner den i marken. Det tar ca  
2 veckor innan du märker någon förändring. Kom ihåg att det behövs både tålamod och 
uthållighet att förändra djurs beteendemönster. Men när väl problemen är borta kan du i lugn och 
ro njuta av en gnagarfri trädgård!

VARNING! Sork & Mullvads Fritt 1250™ tål regn och snö, men skall ej sänkas ner i vatten. 
Apparaten måste även plockas bort vid tjäle i marken.
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Vole & Mole Free 1250™

Art.no. 25130
Manufacturer: Miljöcenter AB, Sweden

SAFETY INSTRUCTIONS
- It is important to follow these safety instructions to avoid personal injury and damage to the 
device. Also read the instructions for use before using the device. Keep the instructions for future 
reference.
- Do not use the device if it is damaged.
- Use and store the device in a dry location.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical strength (including 
children) or those with sensory or mental disabilities, or by those without the necessary 
knowledge and experience. In such cases they must be guided or instructed in the use of the 
device by a person who is responsible for their safety. Children must be supervised so that they 
do not play with the device.
- Never remove any parts from the device. Do not stick objects into the openings in the device. 
This can result in electric shock! Repairs that are not described in these instructions for use 
should only be carried out at an authorised service centre!
- Vole & Mole Free 1250™ withstand rain and snow, but should not be immersed into water. The 
device should be removed when the soil freeze.
- Do not expose to prolonged direct sunlight.
- The unit must only be used for its intended purpose, and only for private use.

GUARANTEE: The product guarantee is valid for two years and covers manufacturing defects. 
The guarantee does not cover cases where the equipment has been exposed to excess voltage 
from the power supply. The guarantee is voided if damage has been caused or repairs have 
been attempted by the customer.

INFORMATION ABOUT ENVIRONMENTALLY DANGEROUS WASTE: Worn out electrical 
products and batteries must not be disposed of along with ordinary household waste, but should 
be taken to a recycling station.

www.silverline.se
For optimum use, visit www.silverline.se 
for advice and tips.
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How does Vole & Mole Free 1250™ work? Most digging rodents have bad eyesight but 
good developed hearing. They can sense the slightest vibration in the ground warning them for 
danger. Vole & Mole Free 1250™ transmit low frequency sound waves that will distract digging 
rodents and making them leave the area.

Does different types of soil matter? Vole & Mole Free 1250™ will give best result in clay 
soil where the low frequency sound waves are spread in an optimum way. In clay soil Vole & 
Mole Free 1250™ will cover up to 1250 m2. Vole & Mole Free 1250™ works in sand soil as well, 
covering less area.

How should I use Vole & Mole Free 1250™ ? Insert four LR20 1.5 V batteries (not included). 
Be careful when mounting the top and be sure that it fits tight. Then bury Vole & Mole Free 
1250™ except the top in the affected area.

How can I find Vole & Mole Free 1250™ in the garden? The visible top makes it easy to 
find the buried Vole & Mole Free 1250™.

Does Vole & Mole Free 1250™ resist bad weather? Vole & Mole Free 1250™ is resistant to 
wetness, but should be moved if the soil gets watery or freeze.

When can I expect result? Normally it will take 2-3 weeks before an improvement can be 
seen. Sometimes it can take more than 2-3 weeks.

To get the most out of your Silverline® Vole & Mole Free 1250™,     
please read the following instructions carefully:

• Once buried, Vole & Mole Free 1250™ will begin generating low frequency sound waves 
spreading in circle. When burying Vole & Mole Free 1250™ have in mind that the sound waves 
do not penetrate solid material such as house foundations.

•  The sound waves spread circle shaped out from the unit. Efficiency and distance is depending 
on what type of soil it is placed in. Heavy clay soil gives the best result while loose sand soil gives 
less coverage. 

• Dig a hole in the area where the vermin is located. Do not knock down Vole & Mole Free 1250™ 
with a hammer or similar tool. Just insert it in the churned-up hole. Then fill up with soil to the top.

• The batteries will normally last for 6 months. Check regularly that Vole & Mole Free 1250™ 
operates without disturbances.

• Move the unit if the soil gets watery or freeze.

• Vole & Mole Free 1250™ will start working at once when it is placed in the soil. After 2 weeks 
you will notice any change. Remember that it takes patience and endurance to change the 
pattern of animal behaviour. When the problems are gone you can enjoy a rodent free garden!

WARNING! Vole & Mole Free 1250™ withstand rain and snow, but should not be immersed into 
water. The device should be removed when the soil freeze.
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