
 

 
 

SMP CR01 
Sperietoare cu ultrasunete 

Ghidul utilizatorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importator; 
SMPower Kft 

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 

 
Părți ale produsului 
 

 
 

1. Difuzor cu ultrasunete 
2. Comutator pornit/oprit 
3. Stroboscop LED 
4. LED de operare 
5. Stecher 

 
Prezentare 
 
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. 
 

 
Moduri de operare 

 
 
Note: 
 
Primele 3 secunde sunt pentru autoexaminare și apoi ultrasunetele sunt împrăștiate 
timp de 30 de secunde. 
 
Unda sinusoidală va funcționa timp de 30 de secunde și apoi nu timp de 30 de 
secunde, apoi unda dinți de ferăstrău va funcționa timp de 40 de secunde - 
 
Unda sinusoidală nu funcționează timp de 40 de secunde, apoi da timp de 60 de 
secunde, apoi unda din dinte de ferăstrău funcționează timp de 60 de secunde. 
 
Unda sinusoidală va funcționa timp de 60 de secunde și nu va funcționa timp de 90 
de secunde. 

 
Note 
 
 

1. Conectați-vă la sursa de alimentare, indicatorul de alimentare 
și LED-ul de funcționare vor fi active timp de 2 secunde. 

2. Aparatul emite ultrasunete în timpul funcționării și, de 
asemenea, alertează dăunătorii cu lumină. 

3. LED-ul roșu indică radiația undei sinusoidale , LED-ul roșu 
indică radiația undei dinți de ferăstrău, LED-ul alb indică 
faptul că dispozitivul nu emite ultrasunete. 

4. Aparatul transmite în trei moduri, un interval rapid de 60 de 
secunde, un interval mediu de 120 de secunde și un interval 
lent de 150 de secunde, fiecare mod repetând 10-12 cicluri. 

5. LED-ul alb cu ultrasunete se oprește când mașina 
funcționează și LED-ul roșu se aprinde 

6. De fiecare dată când dispozitivul este oprit și apoi pornit din 
nou, ciclurile cu ultrasunete sunt repornite. 

7. Dispozitivul are protecție încorporată la joasă tensiune, dacă 
tensiunea bateriei scade sub 11V, dispozitivul se va opri 
automat. 

 

 
 



 
Instalare 
 
Conectați dispozitivul la bateria vehiculului (12V) cu conectorul negru de pe 
cablul de alimentare la borna negativă (-) a bateriei și conectorul roșu la borna 
pozitivă (+ ) a bateriei . 
 
 

 

 
Proprietăți 
 

1. Frecventa ultrasunete: 22 - 45 kHz 
2. Alimentare: DC12V 
3. Tensiune min/max: 50 mA până la 70 mA 
4. Consum de energie: 0,5 W 
5. Tensiune de operare: 35 - 45 mA 

 
 
Avertizări 
 

1. Supratensiunea poate deteriora siguranța, așa că dacă LED-
urile nu clipesc după pornire, verificați siguranța din 
dispozitiv. 

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

3. Înainte de a instala dispozitivul, dezodorizați 
compartimentul motor al vehiculului dumneavoastră, 
deoarece nerespectarea acestui lucru va duce la o 
funcționare necorespunzătoare. 

 
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. 
 
 

 
 
 

 

 


