
 
 
 

 
Ultrahangos rovar, egér és patkány riasztó 
 
Figyelem: a Weitech termékválasztékban kétféle patkány elleni riasztó található, ezek egyike a 
WK0300 típus 
 
Hogyan működik 
 
Az ultrahangok hatékonyságát a kartevők elriasztásában független laboratóriumi vizsgalatok 
igazoltak. A kartevők érzékeny hallasa nem képes alkalmazkodni a folyamatosan változó 
frekvenciájú ultrahangokhoz. Mivel igy nem tudjak 
időben észlelni a veszélyre utaló hangokat, elhagyjak az épületet. A készülékkel védett 
helyiségben ne tartson rágcsálókat, például hörcsögöket vagy fehér egereket. A látható 
eredményre körülbelül két hetet kell várni. A kartevők 
visszatértének megakadályozása érdekében ne húzza ki a készülékeket, hanem működtesse 
azokat tovább. A készülékek időnként áthelyezhetők.  
 
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 
többszöröződik. 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 hatókörzetétől. 
 
Használata 
Csatlakoztassa a készüléket 220-240 V-os csatlakozó aljzathoz. A készülék megfelelően működik, 
ha bekapcsolt állapotban a jelzőfény világit. A megfelelő hatásfok érdekében ne helyezze a 
készüléket bútor vagy karpit mögé. 
Az eszköz egyszerűen működtethető, nincsenek mozgó alkatrészei, és évekig karbantartás-
mentesen riasztja el a kártevők széles körét. 
Üzemelése alatt kattogó vagy csicsergő hang hallható.  
Első üzembe helyezés: 
A bal oldali kapcsolót állítsuk INSECTS (rovarok) vagy RODENTS (rágcsálók) állásba szükség szerint. 
A középső kapcsolót állítsuk QUIET (halk) állásba 
A jobb oldali kapcsolót állítsuk NORMAL POWER (általános mód) állásba 
Ha nem megfelelő az eredmény, módosítsa a középső es jobb oldali kapcsoló állasat. 
Folyamatosan működtessük, míg a rágcsálók, rovarok stb. végleg eltűnnek.  
Bolha, moly, pók: helyezze a készüléket a talaj szintjétől 20-50 cm magasságba. Eger es patkány: 
helyezze a készüléket a talaj szintjétől 5-60 
cm magasságba.   
A készülékek nem jelentenek veszélyt az emberekre, magzatokra, kutyákra, macskákra, 
madarakra, tehenekre, lovakra, birkákra, baromfikra es hüllőkre. 
A készüléket kizárólag beltéren használja. Ne használja fürdőszobában, illetve magas páratartalmú 
helyiségekben. Gyermekektől elzárva tartandó. 



A készülék újrahasznosítható. Ne dobja a háztartási hulladékba vagy közterületen levő 
szemétlerakóba. A tönkrement készüléket adja le egy kijelölt gyűjtőhelyen. 
 

 

 


