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0180/0185 típus
Hálózati táplálású utrahangos kártevőriasztó
Rend. sz.: 07 25 72, 07 25 73
Amit az egerek, pókok és rovarok hallanak, és hogyan riaszthatók el a 0180/0185
típusú készülékkel.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Dugja be a hálózati dugót egy konnektorba a házban. Egy piros fény jelzi a
készülék működését. A készülék korlátozás nélkül alkalmazható, amíg csak a
dugó be van dugva a konnektorba.
ERRŐL A KÉSZÜLÉKRŐL
Ez a készülék nagy erősségű hangokat bocsát ki a kártevők számára, amely az
idegeikre megy, és elkergeti őket. Az előállított hang intenzitása és komplexitása
elkergeti az állatokat, akik nem tudják azt sem elviselni, sem megszokni.
A 0180/0185 típus 93 m2 felületre alkalmas. A hatótávolságot azonban
befolyásolja a helyiség akusztikája, és a hangelnyelő anyagok (függönyök,
heverők, szőnyegek, falak). A nagyfrekvenciájú hangok nem tudnak áthatolni a
falakon vagy a födémeken. A bútorok és a háztartási készülékek is
akadályozzák az ultrahang terjedését, mivel mögöttük egyfajta akusztikai árnyék
lép fel.
A HANGRÓL
Ultrahangnak azokat a hangokat nevezzük, amelyeknek a frekvenciája
magasabb az ember hallásküszöbénél, azaz kb. 20.000 Hz-nél. Számos apró
rovar, az egér és a denevér ilyen frekvenciákon kommunikálnak.
Az egerek és denevére: nagyon fejlett hallószervvel rendelkeznek. A
molylepkék: pici hallószerveik vannak a testükön, amelyekkel észlelik a
denevérek magas hangjait, amikor zsákmányukat keresik és elejtik.
A tetvek: (ahogy az atkák és a legyek is) látszólag nem bírnak valódi
hallószervekkel. Azonban idegrendszerük észleli az ultrahangot, amely
mozdulatlanná és bizonytalanná teszi őket. A pókok, darazsak és méhek
ultrahang észlelésére alkalmas membránokkal rendelkeznek.
TETŰFÉLÉK
A háziállatok részben tetvesek. A tetvek a háziállatokon, kosaraikban, a
szőnyegen és nyáron a fűben élnek. Úrrá lenni a tetvességen valóban nem
könnyű feladat, mert a tetvek hamar visszatérnek. A tetvek reprodukciós ideje
27 nap. Emiatt ajánlatos a Transonic 0180/0185 típusú készüléket legalább egykét hónapig megszakítás nélkül alkalmazni. A tetvek magas frekvenciákon
kommunikálnak, és amikor elhagyják a területüket, hogy táplálékot keressenek,
a 0180/0185 készülék megzavarja a kommunikciójukat, és nem tudnak
tájékozódni. A tetvek elhagyják az állatot, szőnyegekbe ássák be magukat, ahol
esetleg megdöglenek. A 0180/0185 típusú készülékkel a háziállatok vegyszerek
alkalmazása nélkül apránként megszabadulnak tetveiktől.
EGEREK
Az egerek szokások rabjai. Napirendjük van, szociális csoportokban vagy
közösségekben élnek. Előnyben részesítik az éjszakai kószálást és étkezést. De
nappal is útnak indulnak, ha éhesek. Ritkán mennek el 45 méternél messzebb a
fészküktől.
Modelo 0180/0185
Az egerek az emberrel együtt szoktak élni. Régebben számos éhinségért voltak
felelősök. Az egerek jól fejlett hallószervvel rendelkeznek, és érzékenyen
reagálnak az ultrahangra. A készüléket a legjobb szilárd felületre (fal, ablak, tükör)
rakni. Ez visszaveri a hangokat, ami által erősítő hatású visszhang jön létre. Az
egereknek elmegy a kedve a sétától. Hagyja legalább két hétig egész napon át
bekapcsolva a készüléket. A legjobb eredmény érdekében folyton rakja át a
készüléket más és más helyre, fordítsa el, vagy változtassa meg a magasságát.
DENEVÉREK, MOLYOK ÉS PÓKOK
A denevérek hanglokátorukat (szonár) használják az előrehaladás közben, és
annak a visszaverődését zsákmányuk megfogásához. Helyezze el a fészkükhöz
minél közelebb, vagy pedig a fészküknek helyet adó padláson a 0180/0185 típusú
készüléket. A molyfélék hallani képesek az ultrahangot. A készülék elűzi őket
mindenhonnan, ahová csak elhelyezi. A készülék közelében lévő pókhálók
rezgésbe jönnek. Emiatt el is hagyják a pókok a hálóikat.

