
Ultrahangos kártevőriasztó beltéri 325 m2 

területre patkányok, egerek, rovarok ellen 

/WK0600/ 
 

Figyelem: a Weitech termékválasztékban kétféle patkány elleni riasztó található, ezek egyike a 

WK0600 típus 

Hogyan működik: 

A kártevők nem tudnak alkalmazkodni a folyamatosan változó ultrahangjelekhez, melyet a készülék 

kibocsát. Idegrendszerüket nagyon zavarja az állandó ultrahang-sugárzás, és ez kihatással van a 

táplálkozási és kommunikációs szokásaikra. A környezet ellenségessé és kényelmetlenné válik 

számukra, ezért elhagyják a területet. 

Elriasztani bármilyen kártevőt, akár rovart, rágcsálót vagy kis emlőst, lehet nagyon könnyű – vagy 

nagyon nehéz. Akárhogy is, ha az egér vagy patkány már megépítette búvóhelyét, vannak már 

utódjai, van megfelelő táplálékforrás és víz a közelben, vagy az időjárás nedves, hideg, időbe telhet, 

türelmet és elkötelezettséget kíván, hogy kiüldözzük őket. 

A terméket használhatjuk bármilyen külső helyen, riaszthatjuk a mókusokat az oromzatról, egereket 

a pincéből vagy bolhákat háziállatok szőréből. 

Vigyázzunk a mókus elriasztásnál, mert a számukra rendelkezésre álló beállítások hangjai az emberek 

számára is hallhatók, és idegesítő lehet (ugyanúgy, mint a mókusoknak). 

Megjegyzés: noha a termék nem káros az emberekre, macskákra, kutyákra és házkörüli állatokra, 

kellemetlen lehet hörcsögök, versenyegér, vadászgörények számára. 

Bizonyosodjon meg, hogy a rágcsáló háziállatok a működésé alatt ne legyenek az egység közelében. 

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. Nem 

hatol át a falakon. A jelek visszapattannak a kemény felületekről, ezzel hatása megtöbbszöröződig. A 

lágy anyagok azonban, mint pl. szőnyeg, 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 kedvtelésből tartott háziállatokra – kutyára, macskára, madárra, halra – ill. az emberekre és 

magzatokra nincs káros hatással. Az egerek és versenyegerek, valamint hörcsögök azonban távol 

tartandók a készülék ható körzetétől. 

Használata: 

LEGELSÕ ÜZEMBE HELYEZÉS (gombok a hátsó panelen találhatóak) 

1. Tekerje a SOUND PATTERN (minta hang) gombot a C állásba. 



2. Tekerje a SOUND FREQUENCY (hang frekvencia) gombot a QUIET (halk) álláshoz. 

3. A hálózati kábel megfelelő végét a POWER JACK kimenetbe helyezzük, majd a 200V–os 

áramforrásba tesszük. 

4. Az ON-OFF (be-ki) gombot On (be) állásra állítjuk 

5. A SOUND PATTERN (minta hang) gombot állítsuk az egyik (A, B, C) állásba. Ez a gomb lehetővé 

teszi, hogy időközönként változtassuk a 

hangmintákat, amivel még inkább megzavarjuk az állatokat. 

6. Három különböző frekvencián működik: 

QUIET (halk) = az egység elsődlegesen 20,000-tõl 50,000Hz-ig terjedően sugároz ultrahangokat. 

MED (közepes) = két frekvencián sugároz. Az egyiken a QUIET beállítás szerinti frekvenciákat, a 

másikon, 5,000-tõl 12,000Hz-ig. Egyidejűleg használja 

mindkettőt. 

LOUD (hangos) = három frekvenciát sugároz egyidejűleg: az összes hangot a QUIET és MED skáláról, 

valamint egy nagyon erős hangot (sziréna-típus) 

2,000-tõl 5,000Hz frekvencián. 

 

Hatókörzete: max. 325 m2 

Felhasználási területek: 

Rágcsálóriasztás: patkány, egér elleni védelem 

Kültéri vagy beltéri használatra 

 

Jellemzők: 

Professzionális rágcsálóriasztó 

Káros hatása nincs sem emberekre, sem háziállatokra 

Állítható frekvenciatartomány 

 

Adatok: 

220 V, hálózatról működik 

Háromféle változtatható hangminta 

Beállítható hangfrekvencia 

325 nm terület védelmét biztosítja 

 


