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OMSCHRIJVING

De ONtMOlleR® is een val voor mollen van het 
type pirotechniek, die de karakteristieken van de 
mol gebruikt : ze sluit systematisch het open gat. De 
doeltreffendheid van De ONtMOlleR® is gebaseerd 
op het effect van de tocht van de klapper geplaatst 
in de gallerij.

Door het gat terug dicht te willen doen, gaat de mol 
duwen tegen de aarde, die de taster opheft en het 
elektrische contact in werking stelt, die de explosie 
in de gang veroorzaakt en de mol doodt.

Dankzij zijn exclusieve systeem van verticale 
ontkoppeling, werkt De ONtMOlleR® in elk geval.

IN WeRKING StelleN VAN Het APPARAAt

2 alkalische batterijen LR6/AA (niet inbegrepen) plaatsen door het toestel te openen met een 
kruisschroevendraaier. De batterijen goed induwen en daarna de schroef terug blokkeren.

GeBRUIKSAANWIJZING

Om de val te plaatsen

1 De 2 alkalische batterijen in 
het toestel steken.

GEVAAR :
Nooit de klapper plaatsen 
wanneer het toestel zich 
buiten de molshoop bevindt.

1
Een molshoop
openwrijven, met
de hand of met een
voorwerp en de ingang
vrijmaken. Vooral niet
dichtmaken nadien.

2

Opletten dat de val 
in positie « veilig » 
staat.

4

De klapper, nog
niet in werking,  
plaatsen in het gat.

3

BelANGRIJKe VeIlIGHeIDSVOORSCHRIFteN
Hou kinderen op een veilige afstand, of het apparaat nu in werking is of niet.

• Lees aandachtig de volledige gebruiksaanwijzing.
• Nooit een klapper hanteren of laden bij een elektriciteitsbron (batterijen...).
• Nooit het apparaat gebruiken in een gesloten ruimte.
• Niet in het vuur gooien.
• Enkel de klappers gebruiken van het merk DE ONTMOLLER©.
•  Tijdens het laden, voor een maximale veiligheid, is het aanbevolen om bescherming te 

dragen (oorbeschermers, bril).
• De kinderen op een veilige afstand houden en indien mogelijk het gebied afbakenen.
•  Na gebruik, het materiaal buiten het bereik van de kinderen opbergen in de daartoe 

voorziene koffer.
•  In geval van slecht functioneren, het apparaat zonder klapper en zonder batterijen 

terugsturen in de voorziene doos, verkrijgbaar in uw winkel.
•  De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden, in geval van misbruik en bij niet 

strikte naleving van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften.
• Mag enkel door personen ouder dan 18 jaar gebruikt.

Een onveilig gebruik van dit 
product kan ernstige letsels aan 
de oren, het gezicht of de handen 

veroorzaken

Nooit de klapper buiten de 
mollengangen aansluiten, risico op 
wonden bij explosie in open lucht. 
Opgepast voor opspattende aarde.

ve r t i ka l e
on tkoppe l i ng
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De taster op de hendel 
plaatsen, door hem te 
plaatsen bovenaan
de ingang van het gat
(op 1cm), deze mag
de bodem niet
raken.

Na 24 uur, als het licht uit is, is de mol dood; indien niet zo, laat de val 24 uur 
langer werken.
Indien na 2 of 3 dagen het licht nog steeds rood knippert, verander van molshoop.
Goed respecteren van de instructie « hoe de val uit de molshoop halen ».

Knipperend groen licht, steeds sneller. Dit 
gedurende 5 minuten vanaf het in werking 
stellen van het apparaat. Als u in deze 
periode per ongeluk contact maakt, ontploft 
de klapper niet en starten de 5 minuten 
opnieuw.

Traag knipperend rood licht, de val is in 
werking, elke beweging van de taster naar 
omhoog doet de klapper ontploffen.

Licht uit : de klapper is ontploft, de mol is 
dood.

OPGelet : de elektronische veiligheid vervangt niet het geheel van de 
beschreven voorzorgen in de gebruiksaanwijzing

Stel de tester in werking, zoals vermeld, in de 
plaats van een klapper.

1 stel batterijen kan meer dan 500 klappers in 
werking stellen en voedt het lichtsignaal voor meer 

dan 100 dagen.

Lege
batterij

Plaats de val 
parallel met het 
gat.

De draden van de klapper 
vastmaken aan de zuilen
en terzelfdertijd duwen op
de rode knoppen.
U hebt
dan nog
over 5 minuten
om de installatie 
te voltooien 
(groen flikkerlicht)

5 6 7

5 minuten na het in werking stellen 
van de klapper, zal het veiligheidslicht 
automatisch van groen naar rood 
knipperen. De val is klaar.

9

Het deksel opheffen, de trekker indrukken en het deksel voorzichtig loslaten. De val is klaar in entre om 
in werking te treden.

DeKSel
OPHeFFeN

tReKKeR
INDRUKKeN

DeKSel
lOSlAteN

8

B

VeRDUIDelIJKING VAN De eleKtRONISCHe VeIlIGHeID

teSt De BAtteRIJeN

Het licht knippert rood of is uit :  
 Hef lichtjes het deksel op totdat de trekker terugkeert
in zijn veiligheidspositie. U zult de typische klik horen.

   Doe de klapper uit en dan kunt u rustig de val uit de 
molshoop halen.

1

2

Om de val eruit te halen

Batterij
geladen

Lichtsignaal

Veiligheid 
5 min
Aanzet in 
werking
Klapper 
ontploft

Lichtsignaal

Veiligheid 
5 min
Aanzet in 
werking
Klapper 
ontploft

Lichtsignaal

Veiligheid 
5 min
Aanzet in 
werking
Klapper 
ontploft
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De ONtMOlleR® heeft weinig onderhoud nodig. Hij mag niet ondergedompeld worden in water of 
ondersteboven in de regen gehouden worden.
Let erop dat de zone taster/hendel zuiver blijft en vermijdt dat de aarde er blijft aankleven. Om hem 
schoon te maken, gebruik een borstel of spoel hem met wat water, maar haal er eerst de batterijen uit.

Om de Ontmoller® te testen :
•	De	batterijtester	aansluiten	op	de	plaats	van	de	knaller.
• Het lichtsignaal wordt groen en knippert gedurende 5 minuten. De 
knipperfrequentie verhoogt geleidelijk aan.
• Na 5 minuten knippert het lichtsignaal maar wordt de kleur rood (gaat aan 
gedurende ½ seconde / gaat uit gedurende 4 seconden...).
•	 In	stand	« Gewapend », duwt men opwaarts op de hendel gedurende 1 seconde, 

het lichtsignaal stopt met knipperen en de ontmoller werkt.
•	Wanneer	deze	cyclus	compleet	is,	betekent	dit	dat	uw	Ontmoller® zich in perfecte 

werkstaat bevindt.

Het groene licht brandt niet als u het apparaat instelt: 
•	Er	zitten	geen	batterijen	in	het	toestel.	
•	De	batterijen	zijn	leeg.

Het licht knippert rood, zelfs na het langsgaan van een mol:
•	Ga	na	of	de	mol	wel	degelijk	aarde	heeft	gegooid	tot	aan	de	taster.	Indien	niet,	volg	de	

instructies om het toestel er terug uit te halen en plaats hem elders. 
•	Ga	na	dat	de	trekker	wel	degelijk	in	positie « in werking » staat. Indien niet, ontkoppel 

de klapper, koppel hem terug aan en plaats hem « in werking ».
•	Als	de	trekker	« in werking » is, ga na of de batterijen werken (met de tester).

Na het plaatsen van de val, blijft de lichtindicator permanent op groen 
staan: 
•	De	taster	drukt	op	de	hendel	in	zijn	hoge	positie.	Plaats	de	trekker	in	veiligheidspositie,	

herplaats de taster en en stel het apparaat terug « in werking ». 

Nadat de klapper in werking gesteld werd, blijft de lichtindicator,
rood/oranje:
* De batterijen zijn zwak, u moet ze vervangen. 

De taster is spoorloos of de hendel is stuk:
* Dit kan voorkomen als de mol de klapper uit het gat duwt, Een kit taster + hendel 

is apart te verkrijgen. Deze wisselstukken zijn de enige die eventueel ooit moeten 
vervangen worden.

Voor gelijk welk defect
•	Neem	contact	op	met	uw,	verdeelspunt.	Men	zal	u	gratis	een	nieuw	toestel	bezorgen	

(zie details p. 12). Opgelet :nooit een toestel dat defect is laden.

Waarom maakt de mol gangen ?

De voeding van de mol bestaat hoofdzakelijk uit regenwormen. Een mol eet meer dan 50 gr. per dag; 
de helft van haar eigen gewicht. Om die wormen te kunnen vangen maakt de mol galerijen in de 
grond. Hierdoor kan de mol makkelijker vooruit komen.

Hoeveel molshopen voor 1 enkele mol ?

Dit varieert, maar u moet weten dat de gemiddelde lengte van een galerij 250m is per dier. Het 
netwerk is zo ingewikkeld , dat het lijkt op de straten van een stad. De schade van 1 mol kan gaan 
tot zo’n 50 molshopen per seizoen.

Hoeveel nageslachten per jaar ?

Over het algemeen 4, die de gallerij van hun moeder verlaten. En een reeds gemaakte galerij 
opzoeken of er zelf één maken.

Hoe gaat de paring in z’n werk ?

Het mannetje maakt een rechtlijnige galerij totdat hij een galerij van een vrouwtje tegenkomt. 
Molshopen	in	lijnen	zijn	typisch	voor	het	einde	van	de	winter	en	het	begin	van	de	lente.

Wat is een nest ?

De kleintjes worden opgevoed in molsgangen, veel groter dan de andere, waar ze in aparte holtes 
gehouden worden. Deze kunnen groter worden dan 1,5 m diameter.en 60 cm hoogte.

Hoe verschillen de mannetjesgangen van de vrouwtjesgangen ?

De diam. van de galerijen is het meest betrouwbare.
- 4 cm als het een gang van een vrouwtje of een jong is.
- 6 of 7 cm als het van een mannetje is.

Wat is de levensduur van een mol ?

Meestal	3	à	4	jaar.
Enkele weken of jaren na zijn dood, komt er een andere mol huizen in deze verlaten galerij.

Heeft u een vraag, raad nodig,

aarzel niet contact op te nemen met de verdeler. 

Of afspraak op www.detaupeur.com

ONDeRHOUD VRAGeN / ANtWOORDeN OVeR De MOlleN

PROBleMeN BIJ NIet WeRKING
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Fig.4

Fig.5

Fig.2Fig.1

Fig.3

In welk seizoen de val gebruiken ?
Er bestaat hier niet echt een seizoen voor. Stel het toestel in werking als de mol actief is (als u 
molshopen ziet).
Welke molshopen vermijden ?
Zelfs als de meeste molsgangen kunnen voorzien worden van vallen, geven sommigen toch geen 
goed resultaat.
-  De laatst gemaakte molshoop vermijden. De mol brengt er teveel aarde aan, meer dan simpelweg 

om een gat terug op te vullen, wat de goede werking van het apparaat zal tegengaan. De aarde zal 
te zwaar zijn en een te grote hoeveelheid hebben.

-  De molsgangen met teveel gangen, die buiten de aanvalszone liggen, vermijden. De mol gaat er niet 
genoeg langs en het zal dus te lang duren om hem te pakken te krijgen.

Hoe te werk gaan met oude molsgangen ?
(zoals bijv. in uw vakantieverblijf, waar er maanden geen onderhoud geweest is) Ga na welke gangen 
er nog actief zijn, door de aarde ervan af te halen. Inspecteer de volgende dag welke hopen de mol 
terug hersteld heeft en kies dan ook deze uit om De Ontmoller® erin te plaatsen.
Hoe lang de val zetten ?
Over het algemeen jaagt een mol 3 keer per dag in zijn gangen, maar loopt niet telkens het volledige 
parcours	af.	Het	toestel	dus	maximum	2	à	3	dagen	op	dezelfde	plaats	laten,	daarna	een	andere	gang	
kiezen .
Waar plaatsen ?
Hangt af van de samenstelling van de galerij:
-  Als de ingang diep is (meer dan 15/20 cm), dan is de beste 

plaats juist op de bodem van de galerij, loodrecht op de 
ingang of op het begin van één van de gallerijen. Probeer 
niet systematisch gans de draad erin te plaatsen (Fig.1).

-  Als je maar 1 ingang ziet en geen galerijen in T vorm die 
van daar uitgaan, duw de klapper dan zo diep mogelijk (Fig.2).

-  Indien meer dan 2 galerijen starten vanuit de ingang of als 
deze heel kort is, lees de paragraaf « speciaal geval ».

Hoe de val plaatsen ?
Plaats de punt van de as in de ingang zodanig dat de taster duwt tegen de hendel 
parallel met de val (Fig.3). Als de aarde te hard is om de val te plaatsen, maak 
een put met een planter vooraf of maak de aarde vochtig. Sla nooit met iets op 
de val !
Op welke hoogte de tester in de gang plaatsen ?
De	optimale	plaats	is	relatief	dicht	bij	het	oppervlak	van	het	terrein	:	2	à	5	cm	
onder het oppervlak is de diepte waar de beste resultaten behaald worden. In geval 
van twijfel, plaats je hem beter te hoog dan te diep. Als hij te diep zit, riskeert u dat 
de mol de taster horizontaal duwt in plaats van vertikaal, wat de klapper niet zal doen ontploffen.
Hoe een galerij vrijmaken ?
Meestal	door	de	hoop	weg	te	halen,	u	ziet	dan	de	ingang	en	u	moet	dan	enkel	de	val	plaatsen.	Als	het	
gat dicht is, is hij meestal wel zichtbaar en makkelijk open te maken met de punt van De Ontmoller®. 
In omgekeerd geval, zoek hem, dit steeds met de hulp van de punt van De Ontmoller® of uw vinger.
De beste voorbereiding van het gat :
Hoe minder u het gat verandert, hoe makkelijker de installatie. U moet vermijden het te vergroten of 
het plat te maken. De mol zal namelijk de aarde naar het oppervlak willen duwen Het gat moet dus 
wel goed open zijn opdat de mol het kan dichtmaken.

Bestaat er een ideale molsgang ?
Kies een kleine molshoop , nauwelijks groter dan de diameter van de galerij, en die invalt zodra u de 
punt in het gat plaatst.
Speciale gevallen: 

Galerij aan de oppervlakte:
In losse grond, vb een tuin of een gazon die net gezaaid werd, graaft de mol zijn 
gangen dichtbij het oppervlak. Ze maakt bijna geen gangen, maar zijn traject lijkt 
lang, net onder een tapijt. Om deze te vangen, snij in de galerij, glij er de klapper 
in, plet de galerij en plaats er een beetje aarde op en plaats er de taster op. Als de 
mol wat aarde opheft om erdoor te gaan, zal De Ontmoller® ontploffen (fig.4) 
Opgelet dat de taster niet omhoog wordt geduwd op het moment dat u uw val in 
werking stelt.
Ingang te kort :

Als de twee galerijen samenkomen dichtbij de oppervlakte (minder dan 5/10 cm), 
moet u één galerij kiezen te om er de klapper in te plaatsen. Zo is er meestal 
één kans op twee dat de mol ontsnapt. Om zeker te zijn, moet u twee klappers 
plaatsen één in elke galerij (Fig.5).
Meerdere galerijen :
Indien meer dan 2 galerijen uit de ingang vertrekken en indien deze diep genoeg 
is, doe zoals in een normale situatie, of verander van molsgang. Opgelet, in dit 
geval, zal het gat aan de oppervlakte breder zijn, wat niet de ideale configuratie is.
Als de klapper ontploft is buiten het gat:
Dit kan uitzonderlijk, maar doet de mol wel schrikken. Om dit te voorkomen, neemt u een nieuwe 
klapper, doe zoals gewoonlijk, maar steek de klapper lichtjes in de grond (niet teveel om hem niet te 
verstikken).
Hoe herkennen we een mol en een woelmuis

Veiligheidsraad :
Opdat kinderen of huisdieren niet te dicht in de buurt van de val komen, kan u er 

een zeer zwaar object op plaatsen (bv. een kruiwagen). Let erop dat er genoeg lucht 
passeert. Het object mag niet breekbaar zijn. Vermijd bloempotten en dergelijke.

PlAAtSINGSADVIeS

Mol Woelmuis

Geen enkele plant sterft af in de 
nabijheid van hopen

Planten sterven af of kleuren geel in de 
nabijheid van de hopen

Hopen raken elkaar niet De hopen zijn zo dicht bij elkaar dat ze 
elkaar raken

De aarde in de hopen is niet 
gemengd / bevat grote stukken

De geëvacueerde aarde is als het ware 
gezeefd. De korrels zijn kleiner als erwten

Er zijn geen open gaten In de nabijheid van de hopen zijn er open 
gaten

De galerij gaat aan de hopen verti-
caal naar beneden

De galerij gaat aan de hoop horizontaal 
verder

De hopen zijn afgerond / plat 
vanboven

De hopen zijn afgerond

Als	u	in	het	bijzijn	van	Woelmuis	zijn	is	de	speciale	kit	aanbevolen	voor	een	
efficiëntie maximaal (zie blz. 10)

Woelmuis

mol

Molshopen = Mol

Heuvels = Woelmuis
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GARANtIe VOORWAARDeN
(voor de De ONtMOlleR®)

•  Dit apparaat is onder garantie, voor elk niet visueel gebrek, voor 2 jaar, startend 
vanaf uw aankoopsdatum (zie uw factuur of kasticket); De garantie dekt de 
wisselstukken en de werkuren. Tijdens de garantieperiode zal elk kapot wisselstuk 
vervangen worden of terug in goede staat geplaatst worden.

•  In geen enkel geval kan de gebruiker een volledig nieuw toestel eisen. Deze 
garantie baseert zich op het art. 211-1 van de wet van consumptie.

•  Elke verantwoordelijkheid wordt afgewezen, zelfs in geval van een ongeval met 
een persoon of object. De vervangingen of reparaties, in geval van garantie, zullen 
de duur van de garantie niet verlengen.
Het niet in gebruik kunnen stellen van een apparaat onder garantie, zal geen recht 
op schadevergoeding geven.
Om van de garantie gebruik te kunnen maken, moet de gebruiker zich richten 
tot de verdeler of tot de winkel, waar hij zijn toestel heeft gekocht. Dit met het 
apparaat, in zijn originele verpakking en vergezeld van de factuur.

Deze garantie dekt niet :

• het breken van het apparaat door een schok
• het uitlopen van batterijen
• roest
•  een defect aan het apparaat doordat de gebruiker zelf wijzigingen aan het 

toestel heeft aangebracht
•  het abnormaal gebruik van het toestel zonder de gebruiksaanwijzing te 

respecteren.

Voorwaarde tot garantie : 

De garantie is enkel en alleen geldig bij het naleven van alle voorwaarden tot 
garantie.

KlAPPeR VAN JUISte OORSPRONG

De klappers van de De 
ONtMOlleR® garanderen u: 
•		de	juiste	kracht	om	mollen	te	

doden
•		een	perfecte	dichtheid	voor	

een gebruik in de regen
•		limiet	van	uitspattingen	voor	

een grotere zekerheid
•		een	perfecte	sterkte,	

geregeld met een garantie 
in doeltreffendheid en 
veiligheid.

GeBRUIK UItSlUIteND VOORBeHOUDeN VOOR De ONtMOlleR®

Opgepast, enkel de klappers van het merk “De Ontmoller©” garanderen uw veiligheid.  Elk ander product die 
aangesloten wordt aan uw Ontmoller© kan gevaarlijk zijn bij het in gang zetten of op het moment van de ontploffing.
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teVReDeN OF GelD teRUG
Als de val u geen voldoening geeft, heeft u 30 dagen om uw geld terug 
te eisen. Dit met ingang vanaf de datum van aankoop, genoteerd op 
uw factuur of uw kasticket.

Ga zo te werk:
Lees of herlees grondig de plaatsingsadviezen en de gebruiksaanwijzing 
om na te gaan of u het toestel wel goed gebruikt. Contacteer bij de 
minste twijfel uw verdeler om het probleem uit te zoeken.

Indien, na deze testen, u nog altijd niet tevreden bent, ga dan naar uw 
winkel die u dit product verkocht heeft om uw geld terug te vragen. 
Hiervoor brengt u het volgende mee :
•		de	originele	val,	in	zijn	correcte	verpakking	en	met	de	niet	gebruikte	

klappers.
•	een	brief	met	de	uitleg	waarom	u	niet	tevreden	bent * 
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