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Hogyan működik 

 
A föld alatt élő állatok, mint pl. a pocok és vakond, nem tudnak alkalmazkodni a folyamatosan változó 
ultrahangjelekhez, melyet a készülék kibocsát. Az ultrahang-hatáson kívül a földben keletkező rezgés is 
erősen zavarja az idegrendszerüket. Ez kihatással van a táplálkozási és kommunikációs szokásaikra. A 
környezet ellenségessé és kényelmetlenné válik számukra, ezért elhagyják a területet.  
 
A Weitech technológia hatékonyságát független laboratóriumi tesztek bizonyítják. 
 
Az ultrahangról 
 
Az ultrahang 20 000 Hz feletti hangtartománya emberek és a legtöbb állat számára alig hallható, a cél-
állatok azonban érzékelik.  
 
A vakond riasztása annál hatékonyabb, mennél kötöttebb talajban használjuk. A laza, homokos talaj 
kevésbé vezeti jól az ultrahangot ezért ilyen helyen több készülék elhelyezése célszerű. 
 
 
Használata 
 
A készüléket a vakond meglévő járataiba kell tenni, ahol az ultrahang terjedése biztosított. A földdel 
érintkező felülete a rezgést adja át a környező talajnak, így hatása kettős. 
A védendő területnek először a közepét kell néhány készülékkel védeni, majd egyre nagyobb sugárban kell 
kifelé tolni ezeket, nagyjából 2 hetente áthelyezve a készülékeket. 

4 db Góliát elemmel működik. Az elemek nem tartozékai a terméknek. Vegye le a fedelet. A jelöléseknek 
megfelelően helyezze be az elemeket. Ha jól rakta be az elemeket, a készülék automatikusan bekapcsol. A 
készülék hat másodpercenként ad hangot. Helyezze vissza a fedelet, majd a lezáráshoz nyomja le azt. 
 
Telepítés: 
Az ásócső segítségével ásson le a vakondok járataiig. Csatlakoztassa a csövet a készülékhez, majd negyed 
fordulattal, ütközésig fordítsa el jobba. Vezesse a csövet a rágcsálok járataiba, magát a készüléket a 
talajszint felett hagyva. Ügyeljen rá, hogy a csőbe ne kerüljön fold, mivel ez akadályozza a készülék 
megfelelő működését. Ne használjon kalapácsot a készülék elhelyezéséhez; semmilyen módon ne erőltesse 
a készüléket, mivel ezzel kart tehet abban. Ügyeljen rá, hogy a készülék ne ütközőn akadályokba (gyökerek, 
kövek stb.). Rendszeresen helyezze át a vakond riasztókat, hogy a kartevők ne szokjanak hozza azok 
jelenlétéhez. A készülék 4 darab "D" elemmel működik (LR20). Megfelelő minőségű elemekkel a készülékek 
4 - 6 hónapig működtethetők. 
 
Hatókörzete: max. 100 m2, kb 125 decibel kibocsátása mellett. 

 

 


