
 
Chemo M180 Marten alarm , 

vodeodolnosť IP 65 * 
 

Odporúčané do auta , v dome posadnutosť v podkroví je na použitie. extrémne nahlas, pulzujúce ultrazvuky 
datované. Zdroj: 11 ... 15 V =, priemer spotreba energie < 2 dnes, frekvencia približne. 23 kHz. Žiarenie uhol 
približne. 160 stupne, max . približne. 105 dB ± 20 % pulzujúca LED. Autá dotieravý otvory opraviteľné byť. * IP 
65: nie môže preniknúť byť za 20 mbar hodnotové vákuum v prípade a dom. 
Chránené a Do domu akýkoľvek smer prichádzajúci vodný skúter proti (spĺňa 12.5 liter / minútu ... záhrada 
zavlažovacia hadica), (vyšetrovanie trvanie: 5 minúta). 
Ak chcete zariadenie používať proti otrepom, nainštalujte ho do motorového priestoru alebo do auta. k otvoru, kam 
môžu kuny preniknúť. Dovtedy si dávajte pozor aj na smer žiarenia prístroja musí byť dostatok voľného priestoru, 
aby sa ultrazvuk mohol šíriť pod čo najširším uhlom a v motorovom priestore. 
Ultrazvuky sa šíria priamočiaro ako svetlo, to znamená, že zvuky nie sú nevyhnutne fungujú v každom kúte. Ak je 
motorový priestor veľmi členitý, môže byť potrebné namontovať viac ako jedno zariadenie. To by malo byť skúsiť 
podnikania zacieliť žiarenie, že kuny podľa ohrozené najviac kábel a hadica najlepšie vysielať priamo zo strašiaka. 
Zariadenie má vodeodolnosť IP 65* a je teda umiestnené na spodnej strane vozidla prenikanie pri vernisážach je 
je možné nainštalovať. ale buď opatrný pre to do že nie načítať šťava vrstva bahna a pretože bráni vyžarovaniu 
ultrazvuku. Ak je napájacie napätie 12V = privedené na vstavaná LED dióda začne blikať. Ak tento indikátor nebliká, 
ste č a na vašom zariadení napájacie napätie, posadnutosť nesprávne s polaritou dodávka pripojený (hore dodávka 
vymenené a plus a mínus). Všimnite si, že ultrazvuk je pre zvieratá veľmi ťažkým zaťažením. Zvyčajne to tak je 
zvieratá potom prechádzajú do iných áut, kde na ne neútočí ultrazvuk. Z tohto dôvodu neexistuje žiadna záruka, že 
vo všetkých prípadoch vyhnal mučeníkov. Pozor! Ak kuna už bola v jeho aute a zanechala za sebou svoj „pach“, 
absolútne autoumývareň dodávka potrebu. THE auto nižšie asfaltová dlažba je ja musieť čisté a pachy odstránenie 
za účelom. 
Pozor! THE najviac v aute a "15" označené svorka a motora vypnúť po automaticky a o pluse testre bude stáť. 
Ak toto tak dodávka a vy auto v prípade je, potom a Marten alarm mínus drôt nie a testre, ale tiež pripojte 
ho ku svorke označenej „15“. Alarm sa teda automaticky zapne, keď zastavíte svoje auto. THE strašiak tvoje auto 
"15" v spojení s musieť spojiť do že len parkovisko v aute vstúpiť uvedenie do prevádzky. V poslednej dobe viac 
zákazníka spýtal sa od nás, že kde dodávka vo svojom aute a "15" označené svorka. To a informácie máme, 
že a Európsky štandardná podľa a na zásuvke autorádia musieť byť a "15" označené svorka, a podľa toho 
označené tiež potrebovať byť. 
V členských krajinách EÚ je povinná inštalácia ostreľovacieho alarmu, aby ste mohli vojsť iba do zaparkovaného 
auta ale nie pri bežiacom motore. Na to potrebujete uzemňovací vodič napájacieho kábla pre alarm správne 
pripojené ku svorke 15 kľúča zapaľovania. Ak je to tvoje vaše auto tento klip nemá, príp žiadny strašiak spája SZO 
automaticky, keď naštartujete motor potom auto služby pýtať sa o že kde Zavrieť a zariadenie. 
Odôvodnenie: Len parkovisko v aute stojí hore a a nebezpečenstvo, že a kuna vlezie dovnútra a do auta. Ak a 
alarm musí fungovať aj v aute počas jazdy, zákonodarca na trhu bytie všetky pre váš typ auta byť musieť preskúmať 
(to a spotrebič č obťažuje ťa to a na palube elektronika). 
Keďže sme tento veľmi nákladný test nevykonali, ostreľovací alarm je povolený len v zaparkovanom aute zapnúť. 

 
Často sa nás pýtajú aj na akustický tlak vyžarovaného ultrazvuku, ktorý niektorí výrobcovia uvádzajú akustický tlak 
a a kupujúcich spolu oni chcú porovnať títo a údajov. 
Pre to ja musieť poznačiť že naše zariadenia v jeho dome jeden hemisféra tvarovaný vstavaný vysoká frekvencia 
existuje sférické sklo, ktoré vysiela ultrazvuky vo veľmi širokom uhle > 160 stupňov. Iné ultrazvukové zariadenia 
spoločností často pracujú s lievikovým ultrazvukovým reproduktorom alebo plochým piezo diskom , ktoré vyžarujú 
ultrazvuk silne v jednom smere. THE miskovité ultrazvukové reproduktory ultrazvuk len navyše lúčia sa. 

Pre lepšie pochopenie porovnajte voľne stojacu žiarovku na baterku so žiarovkou, ktorá má a   vstavané zrkadlo na 
baterku: voľne stojaca žiarovka svieti do všetkých strán v priestore, kým baterka  namontované žiarovka len jeden v 
smere arra v poradí veľa väčší jas. Správny prednostne široký uhol ožarovať ako len jeden malý škvrna s vysokým 
akustickým tlakom. 

Kuny sú aktívne zvieratá v noci, s veľmi citlivým sluchom. Tieto zvieratá sa navzájom varujú nebezpečenstvo v 
prípade do rozsahu ultrazvuku dážď zvuky vydané. 
 
The zvierat Avšak len potom sú brané vážne a POZOR znamenia, a utekajú el, ak a znie to prirodzene a môže 
pochádzať od inej kuny. Ak je aj zvuk silné a dokonca takto skreslené časté lievikové ultrazvukové reproduktory 
posadnutosť ploché piezo disky v prípade kuny nie preberajú vážne. Takže dôležitejšie prednostne široký pod 
uhlom a čisto vyžarovať a ultrazvuky, ako tiež hlasné len v jednom smere a skreslené. A ešte jedna dôležitá vec 

: Ak ste pre jednu boli v kufri svojho auta pred odstránením musíte umyť motorový priestor a miesto, kde je vaše 
auto zaparkované vôňa. 
THE sú označené ich poľovné revíry. Ak z auta ktorý kuna vlastné ako poľovný revír označené, vychádzajú 
ultrazvuky, kuna cíti nutkanie do chrániť svoj poľovný revír a divoko hryzie okolo, aby našiel údajného protivníka 
vo vašom aute. Poznámka: Strašiak je mimo auta, samozrejme v dome (hlavne na povale) možno použiť aj. 
Bezpečnostné predpisy pre KEMO - modulov / Títo a bezpečnosť technické údaje a modul pripojenie predtým el 
musieť čítať. 
THE KEMO modulov a DIN ja 60065 štandardná podľa sú vyrobené a a bezpečnosť technické údaje vo fabrike 
sú dodržané. Bezpečnostné prvky potrebné na kompletnú montáž sú uvedené v montážnom návode a sú 
bezpečnostné dôvodov č možno ponechať el. THE inštalácia a a uvedenie do prevádzky len vyškolený špecialista 
môžete robiť SZO zodpovednosť patrí a za prípadné škody je. 
Beriem to musieť kúpiť a výrobca podľa a pripravený na montáž vyrobené a modul pripojený montáž inštrukcie. 
The všetky bezpečnosť nástroj byť musieť stavať a trvanlivé na prevádzku, a vlastné bezpečnosť Návod na 
obsluhu v návode na obsluhu sa nesmie ignorovať. nie vystaviť to modul je vystavený vysokým teplotám (> 80oC). 
V priemyselných zariadeniach kompetentný odborník Organizácia a elektronické zariadení a montáž látok 
relevantné predchádzanie nehodám rokovací poriadok je účtu musieť kúpiť. Vo veku 14 rokov pre deti tilos a 
použitie (žiadny ako hru CE schválenie)! 
V školách a iných vzdelávacích zariadeniach, záujmových a kutilských dielňach môže spotrebič používať iba 
poverený odborník. personál v prítomnosti by sa malo použiť. 
nie miesto el toto a jednotka a spojovacie vodiče horľavý posadnutosť horľavý materiálov blízko (napr. závesy). 
Pre všetky moduly, ktoré sú pripojené na napätie vyššie ako 25 V, musí spĺňať elektrické bezpečnostné predpisy. 
Inštaláciu alebo uvedenie do prevádzky môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. THE najdôležitejšie 
bezpečnosť technické údaje: a všetky tak kovová časť ochrana proti dotyku, na ktorých 25 Na V. väčší napätie 
smieť. The všetky drôt vykládka. Chyba v prípade niektoré diely, chorý. a modul môže explodovať. Modul resp 
karta musí byť nainštalovaná tak, aby sa v takom prípade alebo v prípade požiaru nemohla vygenerovať 
poškodenie (inštalácia uzemnený kovová skrinka posadnutosť kovové puzdro, a balastná poistka žiadosť). 
Veľkosti: približne. 58x38x31 mm (montážne oká bez) 
 

- 12 V = karoséria / karoséria vozidla 
 
 
 
 
 
 
 

+ 12 V = batérie 
 
 
 
 
 
 

Poistka 0,5 A 

 

Dovozca: SMPower Kft 

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. 
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