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Működési elv: 
Független laboratóriumok igazoltak az ultrahang hatásosságat a kartevők riasztásában. Ezek az 
allatok nem képesek elviselni a folyamatosan változó frekvenciájú erős ultrahangot, ezért 
elmenekülnek. Mivel ebben a környezetben nem kepések 
meghallani a veszélyeket, nem érzik magukat biztonságban es elhagyjak a területet. Az olyan házi 
kedvenceket, mint a hörcsög, fehér egér stb., ne tartsa a készülékkel védett területen.  
 
Az ultrahangról 
Az ultrahang 20 000 Hz feletti hangtartománya emberek és a legtöbb állat számára alig hallható. Nem 
hatol át a falakon. A jelek visszapattannak a kemény 
felületekrõl, ezzel hatása megtöbbszörözõdik. A lágy anyagok azonban, mint pl. szõnyeg, függöny, 
kárpitozott bútor, elnyelik az ultrahangot, mely csökkentheti az egység hatékonyságát. A legjobb 
eredmény elérése érdekében ne helyezze bútor, függöny vagy más tárgy mögé. 
A kedvtelésbõl tartott háziállatokra nincs káros hatással (ilyenek a kutya, macska, madár, hal.) Az 
egerek és versenyegerek valamint hörcsögök azonban 
távol tartandók a készülék hatókörzetétõl.) 
 
A készülék telepítésé es beállítása: 
Csatlakoztassa a készüléket a 220-240 V-os aljzathoz; ha a készülék 'ON' allasban van, akkor egy 
jelzőlámpa jelzi a megfelelő működést. A hatékonyság érdekében a készüléket ne telepítse bútorok 
vagy függöny mögé. A készülék nem igényel karbantartást. A nap 24 órájában hagyja bekapcsolva a 
készüléket. A hatékonyság növelésé érdekében időnként módosítsa a készülék helyzetet es az épület 
minden lakott emeleten a szomszédos szobákba is helyezzen el készülékeket. Az eredmény két hét 
elteltével látható. A kartevők visszatérésének megakadályozása érdekében hagyja ott a készülékeket. 
Ha a készüléket 9 V-os elemről üzemelteti, akkor az elem élettartama 2-4 nap. 
 
"A" üzemmód: pókok, molyok, legyek es egyéb mászó rovarok elriasztására. A legjobb eredmény 
érdekében helyezze a készüléket a padlótól számított 20-50 cm magasságra. 
"B" üzemmód: egerek, denevérek riasztásához. Egerek elleni használat esetén a padlószinttõl 5-15 
cm magasan helyezze el, oda, 
ahol az egerek legaktívabbak. Denevérek elleni használat esetén a fészek vagy nyughely közelébe 
tegye 
 
Egyik készülék sem jelent veszélyt az emberekre, a kisgyermekekre, kutyákra, macskákra, madarakra, 
lovakra, tehenekre, birkákra, csirkékre es a hüllőkre. A patkányok elleni védekezésre más 
készülékeinket javasoljuk (wk0300, valamint a wk0600). 
 
Javaslatok: 
Csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja vizesblokkokban vagy párás helyiségekben. 
Gyermekektől elzárva tartandó.  
Újrahasznosítás: 
A készüléket újra kell hasznosítani. A háztartás hulladékba dobni es eldobni tilos. A meghibásodott 
készüléket a hivatalos gyűjtőhelyeken adja le. 
 



Hatóterülete: max. 140 m2 
 
Felhasználási terület: 
Egerek, denevérek és rovarok riasztására 
Kültéren és beltérben is használható 
 
Jellemzõk: 
Emberek és háziállatok számára teljesen veszélytelen 
Hálózatról vagy elemmel is mũködtethetõ (elem nem tarozék) 
Kétféle beállítási lehetõség: rágcsálók és rovarok ellen 
 
Adatok: 
Kültéren max. 75 nm területet véd 
Beltérben max. 140 nm területet véd 
220 V hálózatról vagy elemekkel mũködik (elem nem tartozék) 
 

 

 
 
 
 
 


