
Alarmă cu sunet cu ultrasunete NYR94 pentru mașini 
 
Ecografia puternică, agresivă, emisă de alarma clopotului, retrage și ticăloșii și 
rozătoarele, părăsind compartimentul motorului mașinii într-un timp scurt și nici 
măcar nu încearcă să intre 
Poziționarea dispozitivului 
Alarma cu ultrasunete trebuie amplasată în compartimentul motorului. Prin plasarea 
celor patru difuzoare în diferite puncte, întregul compartiment al motorului poate fi 
iradiat uniform, evitând astfel riscul unor zone protejate fonic. 
Modulul și difuzoarele trebuie să fie amplasate departe de căldura radiantă (de 
exemplu, conducta de evacuare) într-un loc etanș. 
Dacă martenul a fost deja în compartimentul motorului (blană, miros), 

compartimentul motorului trebuie spălat! (Nerespectarea acestui lucru nu garantează 
funcționarea corespunzătoare și, în caz de daune, nu vă puteți exercita drepturile de 
garanție asupra revânzătorului.) 
 
Conectarea dispozitivului 
Difuzoarele ultrasonice NYR94 și boxele piezo trebuie conectate la sistemul electric al 
vehiculului, așa cum se arată mai jos. 
Funcționare continuă sau oprire automată 
Dacă plumbul de ieșire pozitiv al dispozitivului este conectat la borna pozitivă a 
bateriei, iar conducerea negativă la ieșire la borna negativă a bateriei și / sau la sol, 
alarma va funcționa continuu fără întrerupere. În acest caz, nu se poate exclude ca 
alarma să se stingă din cauza scăderii tensiunii bateriei la 8-10 V la pornirea mașinii. 
Este mai practic și mai sigur dacă alarma funcționează numai atunci când mașina este 
oprită și se oprește automat la pornirea motorului. Pentru a face acest lucru, conectați 
cablul de ieșire pozitiv al dispozitivului la borna pozitivă a bateriei și cablul negativ de 
ieșire la terminalul 15. 
Dacă conexiunea este corectă, funcționarea alarmei este indicată de ledul de control 
de pe carcasa dispozitivului. 
Configurarea dispozitivului 
Frecvența audio poate fi reglată cu ajutorul controlului pe 10 căi al unității. 

Dacă modulul de control este de aprox. Sta la 1, se aude un sunet puternic. Dacă 
comanda este întoarsă spre dreapta (spre valori mai mari), sunetul va deveni din ce în 
ce mai mare și apoi alunecă în intervalul care nu mai este audibil (cu ultrasunete). 
Pentru a vă proteja împotriva acarienilor și / sau rozătoarelor, setați regulatorul pe 
poziția 8. 
Aplicarea alarmei NYR94 în alte zone 
Dispozitivul de alarmă poate fi acționat într-o gamă largă de frecvență (10-35 kHz) în 
funcție de setare. Drept urmare, pe lângă mașini, poate fi adecvat și pentru 
respingerea dăunătorilor în spații închise mai mici (de ex. Mansarde) dacă putem 
asigura o alimentare de 12-15 V CC. 
 
Poziția de control Frecvența față de care animale 
1-3 ~ 10 kHz Păsări (de exemplu, porumbei) 
Rozătoare 7-9 ~ 24-32 kHz (șoarece, șobolan) 
9-10 ~ 27-35 kHz Insecte 
Specificații 
-Tensiune de alimentare: 12-15 V = 
-Consum curent: <0,05 A 
-Frecvența de ieșire: ~ 10-35 kHz, în funcție de setare (20-35 kHz nu este perceptibilă 
pentru urechea umană) 
-Putere sonoră: ~ 100 dB. +/- 20% 
-Proiectare: echipamentele electronice turnate sunt protejate de murdărie și umiditate 
(rezistență la picurare), dar trebuie protejate de jeturi de apă (de exemplu, curățător 
de înaltă presiune) 
-Dimensiuni: 73 x 44 x 28 mm, difuzoare r = 30 mm x 13 mm 
Garanție 
Dacă este instalat și conectat corespunzător așa cum este descris mai sus, vă garantăm 
funcționarea dispozitivului timp de un an de la data vânzării. O cerere de garanție 
poate fi făcută numai după prezentarea facturii sau o copie a acesteia. Înlocuit sau 
dispozitivul reparat poate fi ridicat la sediul distribuitorului sau la cererea 
cumpărătorului, producătorul sau distribuitorul îl va returna pe cheltuiala 
cumpărătorului la adresa furnizată de acesta. 
Șterge 
Aparatul nu trebuie aruncat cu deșeuri menajere, ci trebuie aruncat într-un punct de 
colectare special pentru deșeuri speciale / periculoase (de exemplu televizoare, 
computere, baterii). 
Distribuitor 
S.M.Power Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. Locul de origine: Germania 


