Gebruiksaanwijzing
Slakken schrikdraad

Inhoud verpakking
1 behuizing met 2 staalkabels van 11 meter
1 9V batterij
8 hoekstukjes
19 schroefjes

Benodigheden
1 moestuinbak
Een schroevendraaier of boormachine

Dit product bestaat uit:
• een behuizing met een 9 volt batterij
• een vierdubbele draad
• hoekstukjes om de draden om de bak
te spannen

Het ledlampje op de behuizing knippert
om de 5 seconden: groen als alles goed
werkt en rood bij kortsluiting (bijvoorbeeld als de draden elkaar raken, of als
regendruppels contact maken tussen de
draden).
De werking is als volgt: zodra een slak
contact maakt met beide draden krijgt
hij een schok en zal hij - na enkele pogingen - omdraaien.

Je hebt 8 hoekstukjes gekregen.
Bij een rechthoekige bak zonder poten
gebruik je er 4: één voor elke hoek.

Bij een bak met poten gebruik je ze alle
8: 2 bij elke poot.

1.
Neem de behuizing uit de
doos. Klik het bovenste stuk
los van de onderplaat.

2.
Bevestig de onderplaat
van de behuizing op 1,5 cm
afstand van de bovenkant
van de bak. Met het gaatje voor de enkele schroef
onderaan.
Draai de 3 schroeven eerst
allemaal losjes in, dan pas
wat strakker.
Let op: niet extreem strak
want dan kan het kunststof
barsten.

3a.
Bij een bak zonder poten:
Bevestig de hoekjes met
2 schroeven op elke hoek
van de bak: op 6 cm afstand van de bovenkant
van de bak.

3b.
Bij een bak met poten:
Bevestig de hoekjes met 2
schroeven aan beide kanten
van de poot.

4.
Pak dan de behuizing.
Klik het contactstukje op de
batterij.
Leg de batterij in de uitsparing van de behuizing.

5.
Klik dan de behuizing weer
op de onderplaat.

6.
Wikkel nu de beide draden
af. Let op dat je ze zo min
mogelijk knikt.

7.
In elk hoekstukje zitten 4 gaatjes. Rijg de draden door de middelste
twee gaatjes van het eerste hoekstukje rechts van de behuizing. Trek
daarna de draden aan zodat ze goed strak staan. Herhaal dit bij alle
hoekstukjes tot je bij de laatste komt.

8.
Bij het laatste hoekstukje vóór
de behuizing rijg je de draden:
• door de middelste twee
gaatjes het hoekstuk op
• door de de buitenste twee
gaatjes het hoekstuk af
Trek de draden dan weer goed
strak.

9.
Nu kom je weer uit bij de behuizing. Leg de draden tussen
de richeltjes boven en onder
de schroefje op de behuizing.
Check bij het strak trekken bij de volgende stap of ze ertussen blijven liggen.

10.
Rijg bij alle hoekstukjes - behalve de laatste - de draden
door de bovenste en onderste
gaatjes en trek ze strak.

11.
Rijg bij het laatste hoekstukje de
draden:
• door de buitenste twee
gaatjes het hoekstuk op
• door de de middelste twee
gaatjes het hoekstuk af
De bovenste en onderste twee
draden zijn nu gekruist. Trek de
draden weer goed strak.

12.
Nu kom je weer uit bij de behuizing. Rijg de draden via de gaatjes door de twee middelste gleuven en onder de schroefjes door.
Span de draden nog een keer
helemaal strak. Draai dan de
schroefjes aan zodat de draden
vast komen te liggen. Controleer
of de draden rond de hele bak
goed gespannen zijn en elkaar
niet raken. Maak eventueel de
schroefjes weer los en doe het
opnieuw.

13.

Knip de draden af op een lengte van ongeveer 5 cm. Niet
te kort zodat je ze later eventueel nog wat kan verstellen.
Pas op dat deze uiteinden niet de andere kabels raken.

Klaar!

den om bij je groentes te komen.

Het ledlampje op de behuizing
licht nu om de 5 secondes groen
op. Licht het rood op, dan maken de middelste draden ergens
kortsluiting. Bijvoorbeeld omdat
ze tegen elkaar aankomen.

Let dus goed op dat de planten in of naast de bak niet over
de draden groeien. De slakken
gebruiken die dan... Bovendien
loopt je batterij daardoor sneller
leeg.

Levensduur batterij

Als de planken van de bak wat
krom zijn kan er ruimte tussen de
planken en de draden ontstaan
waar kleine naaktslakken onderdoor kunnen. Gebruik dan wat
nietjes om de draden weer tegen
de plank te drukken.

Bij normaal gebruik gaat de batterij een heel seizoen (9 maanden) mee.
De batterij loopt veel sneller leeg
als de twee middelste draden
contact maken. Controleer dus
regelmatig of het ledlampje nog
groen knippert. Bij daglicht is dat
lastig te zien: dus bekijk het van
dichtbij.
Knippert het ledlampje snel dan
is de batterij aan vervanging toe.
Vervangen batterij
Klik de behuizing van boven naar
onder los en kantel het naar beneden. Maak de batterij los van
het contactstukje en vervang die
door een nieuwe 9 volts batterij.
Kantel dan de behuizing weer
omhoog en klik hem weer vast.
Tips voor gebruik
Slakken geven niet snel op: ze
blijven zoeken naar mogelijkhe-

Klimrekken
Gebruik je Makkelijke Moestuin
klimrekken, dan trek je de draden daar onderdoor.
Om te voorkomen dat de slak het
klimrek als brug gebruikt, kan je
het insmeren met een mengsel
van vaseline en zout.
Meer informatie over het gebruik
vind je op:
www.makkelijkemoestuin.nl/
slakken-schrikdraad

