
 
 
 
 

 
SMP AR05 Alarmă cu ultrasunete pentru capcană 

Ghidul utilizatorului 
 
 
 
 
 
 

Importator; 
SMPower Kft 

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 

 
Protejați-vă mașina cu ultrasunete agresive. Aceste sunete sunt deosebit 
de neplăcute și evitabile de martiri. Dispozitivul trebuie instalat în 
carcasa motorului. Ultrasunetele ridicate sunt inaudibile de urechea 
umană. 
 
Piese de produs 

 
 

1. Comutator pornit/oprit 
2. Difuzor cu ultrasunete 
3. Indicator de putere 
4. Conector cablu de alimentare 
5. LED de operare 
6. Cablu 

 
Proprietăți 

Nume dispozitiv Alarma compartiment motor 
Model AR05 
Material Plastic ABS 
Tensiune / putere de 
funcționare 

12V / 40mA 

Tensiune de ieșire 110 - 220V 
Adaptor 12V 
Gamă Mai mult de 45 m2 
Frecvență 22-50 KHz 
valoarea dB 90 - 110 dB 

 

 
Instalare 
 

1. Conectați cablul furnizat la bateria vehiculului, negru la 
pozitiv și roșu la negativ. 

2. Fixați cablurile de prelungire cu o legătură rapidă. 
3. Porniți mașina, indicatorul de alimentare se va aprinde 

continuu, iar indicatorul de funcționare va clipi și se va 
stinge după 3 secunde. Produsul funcționează și emite 
ultrasunete. 

 
Moduri de operare: 
 
Aparatul folosește două tipuri de radiații pentru a evita obișnuirea cu 
dăunătorii. Mai întâi va schimba frecvențele rapid timp de 20 de 
secunde și apoi va schimba încet frecvențele mai întâi timp de 40 de 
secunde, apoi va schimba frecvențele încet timp de 60 de secunde în 
același mod și, în final, timp de 120 de secunde și va alterna între ele. 
 
Măturare lentă a frecvenței: 
Ledul de alimentare este roșu continuu și LED-ul de funcționare 
clipește lent. 
 
Măturarea rapidă a frecvenței: 
Ledul de alimentare este verde continuu și LED-ul de funcționare 
clipește rapid. 
 
Când vehiculul pornește, indicatorul de alimentare clipește timp de 
90 de secunde înainte ca dispozitivul să se oprească, când vehiculul 
se oprește, dispozitivul repornește. 
 

 
Atenție: Aparatul este potrivit doar pentru dispozitive de 12V. Vă 
recomandăm să încercați să poziționați dispozitivul astfel încât să fie 
expus la umiditate excesivă, murdărie, praf și așa mai departe. 
 
Avertizări: 
 

1. Dispozitivul vibrează în timpul funcționării, acest lucru este 
complet normal. 

2. Temperatura de funcționare a dispozitivului este de la -25 ° 
C până la + 80 ° C, dacă temperatura depășește acest interval 
este probabil să fie deteriorat. 

3. Vă rugăm să nu montați dispozitivul pe suprafața motorului, 
deoarece temperaturile ridicate îl pot deteriora. 

4. Lăsați spațiu între dispozitiv și hotă pentru a preveni 
supraîncălzirea dispozitivului. 

5. Utilizați întotdeauna un dezodorizant pentru a spăla 
compartimentul motor al mașinii înainte de a utiliza 
dispozitivul, altfel dispozitivul nu va funcționa corect. 

6. Dacă dispozitivul nu funcționează, verificați întotdeauna mai 
întâi bateriile. 

7. Garanția este valabilă numai după instalarea de către un garaj 
specializat. 

 

 
 
 

 
 


