
SHIELD PRO ULTRALJUDSKRÄMMA 
SHIELD Ultraljudskrämma består av två effektiva 
högfrekvensgeneratorer, givare och dubbla högtalare, för att 
driva bort gnagare och insekter elektroniskt och intensivt! 
Enheten är lämplig för användning i hem, lägenhet, 
restaurang, skola, kontor, källare eller inomhusområden. 

 
SHEILD Ultraljudskrämma är effektivt för att bekämpa 
möss, råttor, kackerlackor, loppor, myror och de flesta andra 
vanliga skadedjur. Laboratorieforskning har visat att 
ultraljudsljudvågor angriper hörsel- och nervsystemet hos de 
vanligaste skadedjur som orsakar smärta och obehag. Med 
upp till 135 decibel ljudtryck kommer skadedjur att ge upp 
sin bostad, källare, vind, garage mm. för att hitta annat 
boende. Dessa högintensiva ljudvågor ligger utanför 
hörselområdet för människor och de flesta husdjur. 
 
SHEILD Ultraljudskrämma kommer inte att störa tv, radio, 
elektroniska inbrottslarm, brand- eller rökdetektorer, 
pacemaker, hörapparater eller annan elektronisk utrustning. 
Enheten skadar inte heller växter. 

 
SHEILD Ultraljudskrämma är en enhet som kan avge 
automatiskt ändrat och automatiskt svepande högintensivt 
frekvensområde på 25 000 Hz- 65 000 Hz från sina dubbla 
högtalare och/eller frekvens på 25 000 Hz från givaren. Den 
unika DUO -kretsdesignen träffar skadedjurens hörsel- och 
nervsystem starkt med sitt intensiva och breda spektrum av 
ultraljudsvågor. Denna funktion är effektiv för att snabbt 
avlägsna skadedjur från området eller fastigheten. 
 
SHIELD Ultraljudskrämma är den största modellen i denna 
serie. Det skyddar effektivt ett område på 450 – 500m2 öppen 
yta. Enheten är utrustad med en switch med fyra lägen, DUO, 
TRANS, ULTRA, TEST. Efter att du har anslutit SHIELD 
Ultraljudskrämma till vägguttaget kommer du att kunna välja 
läge enligt ditt faktiska behov. 
 
DUO: Impulsattackvågor plus frekvenssvepande attackvågor 
kommer att projiceras från både de dubbla högtalarna och 
givaren. Slagfrekvensen som produceras under DUO -läget är 
normal drift. 
 
TRANS: Impulsattackvågor kommer att projiceras 
från givarsystemet. 

 
ULTRA: Frekvens svepande attackvågor kommer 
att projiceras från systemet med dubbla högtalare. 

 
TEST: Enheten kommer att växla sina funktioner i enheten 
av människor för en lugnande kontroll av dess 
ultraljudsutmatning när man byter till TEST -läget. Det 
skarpa, chockade, oreglerade sirenliknande ljudet som 
produceras simulerar det ljud som skadedjur hör ständigt. 
 

 
 
Anslut enheten till 230V eluttag inomhus. 
Du kommer att börja märka effekterna på några dagar och 
kommer märke en avsevärd skillnad efter 3-5 veckor.  

                                                                                                    
Du kommer troligen märka en ökning aktivitet under de första 
veckorna på grund av ultraljudvågor som driver skadedjur från 
att gömma sig till att söka bättre plats. Efter en period försvinner 
skadedjuren. När insekter drivs bort lämnar de sina ägg och 
larver bakom dem som inte påverkas av ultraljudets ljudvågor. 
Inkubationen fortsätter och de kläcks som vanligt. Dock kommer 
ultraljudet att attackera deras hörsel- och nervsystem och driva 
bort även den nya generationen. Efter 3-5 veckor bör angreppet 
vara över och du är fri från skadedjur. Lämna enheten inkopplad 
för skadedjurskontroll året runt, dag och natt. Det använder bara 
1,5W!  

Placera inte enheten på heltäckningsmattor, bakom möbler, 
draperier eller andra mjuka föremål eftersom de kommer att 
absorbera ljudvågorna. 

Ultraljud går inte igenom väggar. 

Placera inte enheten bredvid örat innan du utför kontrollen 
genom att byta till TEST-läge på bakpanelen. 

 
Använd inte enheten utomhus eller låt enheten komma i 
kontakt med vatten.  

 
Mått: 119 x 98 x 98 mm 
Vikt: 180g 
Strömenhet:  Transformator: 220-240V  
  Ut: 9VDC 200mA 
Effekt:  1,5 W 
Frekvens: 25,000Hz till 65,000Hz 

(kontinuerligt variabel) 
Utgångsljudtryck:        135 dB (decibel) 
Spridning:                    260˚ 
 
 

 
Hur ultraljudsvågor färdas: 
 
 
 
INSTÄLLNINGAR: 
         

    
                                           
 
 

  

 

 
                                

 

ANVÄNDNING 

FUNKTION 

OBS! 

SPECIFIKATION 

• DUO 
• TRANS 
• ULTRA 
• TEST 

TRANSDUCER SÄNDARE 

ULTRALJUDSHÖGTALARE 
 

9V DC INGÅNG 

LED INDIKATOR 
GRÖNT: TRANSDUCER LÄGE  RÖD: ULTRALJUDS LÄGE 


