
 
Chimioterapie M180 Alarma 
de jder , rezistenta la apa IP 65 

* 
 

Recomandat in masina , in casa obsesie în pod este pentru utilizare. Extrem tare, ultrasunete pulsatile datat. 
Alimentare electrică: 11 ... 15 V =, in medie consumul de energie < 2 azi, frecvență aproximativ 23 kHz. Radiația 
unghi aproximativ 160 grade, max . aproximativ 105 dB ± 20 % pulsand LED. Mașini intruziv deschideri 
reparabil fi. * IP 65: Nu poate pătrunde fi pentru 20 mbar vid valoric in caz de cel casa. 
Protejat cel către casă orice direcţie sosind jet de apă împotriva (se intalneste 12.5 litri / minut ... grădină furtun 
de udare), (ancheta durată: 5 minut). 
Dacă doriți să utilizați dispozitivul împotriva bavurilor, instalați-l în compartimentul motor sau în mașină. până la 
deschiderea în care pot pătrunde jderele. Între timp, acordați atenție direcției de radiație a dispozitivului trebuie să 
existe suficient spațiu liber pentru a permite propagarea ultrasunetelor la cel mai larg unghi posibil cel în 
compartimentul motor. 
Ultrasunetele se propagă în linie dreaptă ca lumina, adică sunetele nu sunt inevitabil funcționează în fiecare colţişor. 
Dacă compartimentul motorului este foarte articulat, poate fi necesar să instalați mai mult de un dispozitiv. Ar trebui 
să fie a incerca Afaceri pentru a viza radiația, acea jderele de pe cale de dispariţie cel mai cablu și furtun difuzat de 
preferință direct din sperietoare. Dispozitivul are o rezistență la apă de IP 65 * și, prin urmare, se află pe partea 
inferioară a vehiculului intruziune la deschideri este poate fi instalat. Dar ai grija pentru asta la acea nu a încărca 
suc strat de noroi cel deoarece previne emiterea ultrasunetelor. Dacă 12V = tensiunea de alimentare este aplicată 
la LED-ul încorporat începe să clipească. Dacă acest indicator luminos nu clipește, sunteți Nu cel pe dispozitivul 
dvs Tensiunea de alimentare, obsesie incorect cu polaritate dubă conectat (sus dubă înlocuit cel la care se adauga 
și minusul). Rețineți că ultrasunetele reprezintă o sarcină foarte grea pentru animale. De obicei este animalele trec 
apoi la alte mașini unde nu sunt atacate de ultrasunete. Din această cauză, nu există nicio garanție că în toate 
cazurile i-a alungat pe martiri. Atenţie! Dacă jderul era deja în mașină și și -a lăsat în urmă „mirosul” absolut 
spălătorie dubă nevoie. THE mașină de mai jos pavaj cu asfalt este pe mine trebuie sa curat cel mirosuri îndepărtare 
pentru a. 
Atenţie! THE cel mai în mașină cel "15" marcat clemă cel motor opriți după automat cel despre plus testre va 
costa. Dacă acest asa de dubă cel tu mașină În cazul în care este, apoi cel Alarma de jder minus fir nu cel 
testre, dar de asemenea conectați-l la terminalul marcat cu „15”. Astfel, alarma se va porni automat când vă 
opriți mașina. THE sperietoare masina ta "15" in conexiune cu trebuie sa a conecta la acea doar parcarea în 
mașină a interveni punere in functiune. În ultima vreme Mai mult client el a intrebat de la noi, acea Unde dubă în 
mașina ta cel "15" marcat clemă. Acea cel informație avem, acea cel european standard conform cel pe priza 
radioului auto trebuie sa fi cel "15" marcat clema, si in consecinta marcat de asemena ai nevoie fi. 
În statele membre UE, este obligatoriu să instalați o alarmă de lunetist, astfel încât să puteți intra doar în mașina 
parcata dar nu cu motorul pornit. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de firul de împământare al cablului de 
alimentare pentru alarmă conectat corect la pinul 15 al cheii de contact. Dacă este al tău mașina dvs. nu are acest 
clip, sau nici o sperietoare conectează OMS automat, când porniți motorul apoi mașina serviciu întreba despre acea 
Unde închide cel dispozitiv. 
Justificare: Doar parcare în mașină standuri sus cel cel Pericol, acea cel jder se urcă înăuntru cel la mașină. Dacă 
cel alarma trebuie sa functioneze si in masina in timp ce conduceti, legislatura la magazin fiind toate pentru tipul 
dvs. de mașină fi trebuie sa a examina (acea cel aparat Nu te deranjeaza cel la bord Electronică). 
Deoarece nu am efectuat acest test foarte costisitor, alarma lunetist este permisă doar într-o mașină parcata 
aprinde. 

 
De asemenea, suntem adesea întrebați despre presiunea sonoră a ultrasunetelor emise, așa cum oferă unii 
producători presiunea sonoră și cel cumpărători împreună ei vor pentru a compara aceste cel date. 
Pentru asta pe mine trebuie sa a nota acea dispozitivele noastre in casa lui unu emisferă în formă incorporat 
frecventa inalta există o sticlă sferică care emite ultrasunete la un unghi foarte larg> 160 de grade. Alte 
Echipamentele cu ultrasunete ale companiilor funcționează adesea cu un difuzor cu ultrasunete tip pâlnie sau un 
disc piezoplat , care emit ultrasunete puternic într-o direcție. THE difuzoare cu ultrasunete în formă de cupă 
ecografie doar în plus ei fascină. 

Pentru o mai bună înțelegere, comparați un bec de lanternă de sine stătător cu un bec care are un   oglindă cu 
lanternă încorporată: becul de sine stătător se aprinde în toate direcțiile din spațiu, în timp ce lanterna  montat bec 
doar unu in directia arra la rândul său, mult mai mare luminozitatea. Dreapta preferabil larg unghi a iradia la fel de 
doar unu mic pata cu presiune sonoră ridicată. 

Jderele sunt animale active noaptea, cu auzul foarte sensibil. Aceste animale se avertizează reciproc Pericol in 

caz de în domeniul ultrasunetelor ploaie sunete emis. 
 
The animalelor in orice caz doar apoi sunt luate Serios cel avertizare semne, și ei fug el, dacă cel sună natural și 
poate veni de la alt jder. Dacă sunetul este prea puternic și chiar distorsionat așa frecvent difuzoarele cu 
ultrasunete pâlnie obsesie discurile piezo plate În cazul în care jderele nu ei preiau Serios. Asa de mai important 
preferabil larg la un unghi și curat a radia cel ultrasunete, la fel de de asemenea tare într-o singură direcție și 
distorsionat. Și încă un lucru important : dacă ai fost în portbagajul mașinii pentru unul trebuie să spălați 
compartimentul motorului și locul în care este parcată mașina dvs. pentru a îndepărta miros. 
THE terenurile lor de vânătoare sunt marcate. Dacă dintr-o mașină care un jder proprii ca teren de vânătoare 
marcat, ies ultrasunetele, jderul se simte obligat la protejează-ți terenul de vânătoare și el mușcă sălbatic în jur 
pentru a găsi presupusul adversar în mașina ta. Notă: sperietoarea este în afara mașinii, bineînțeles în casă (mai 
ales în pod) poate fi folosit și. Reguli de siguranță pentru KEMO - module / Aceste cel Siguranță specificații cel 
modul conectarea inainte de el trebuie sa citit. 
THE KEMO module cel DIN eu 60065 standard conform sunt făcute și cel Siguranță specificații la fabrica sunt 
respectate. Elementele de siguranță necesare pentru instalarea completă sunt enumerate în instrucțiunile de 
instalare și sunt de siguranță motive Nu poate fi lăsat el. THE instalare și cel punere in functiune doar antrenat 
specialist poti sa faci OMS responsabilitate aparține lui cel pentru eventuale daune este. 
Luând-o trebuie sa Cumpără cel producător de cel gata pentru montaj făcut cel modul atașat montare instrucțiuni. 
The toate Siguranță instrument fi trebuie sa construi cel durabil pentru operare, și proprii Securitate Instrucțiunile 
de utilizare din instrucțiunile de utilizare nu trebuie ignorate. Nu expune-l modulul este expus la temperaturi 
ridicate (> 80oC). În instalațiile industriale, profesionistul competent organizare cel electronic echipamente și 
montare substante relevante prevenirea accidentelor reguli de procedură este cont trebuie sa Cumpără. La 14 
ani pentru copii tilos cel utilizare (nici unul ca un joc Aprobare CE)! 
În școli și alte instituții de învățământ, ateliere de hobby și bricolaj, aparatul poate fi utilizat numai de un expert 
responsabil. personal în prezența ar trebui folosit. 
Nu loc el acest cel unitate și fire de conectare combustibil obsesie inflamabil materiale aproape (de exemplu. 
perdele). 
Pentru toate modulele care sunt conectate la o tensiune mai mare de 25 V, trebuie să se conformeze reglementari 
de siguranta electrica. Instalarea sau punerea în funcțiune poate fi efectuată numai de personal calificat. THE cel 
mai important Siguranță specificații: cel toate asa de piesa metalica protectie la atingere, pe care 25 La V. mai 
mare tensiune Mai. The toate sârmă descărcare. Vina in caz de niste părți, bolnav. cel modul poate exploda. 
Modulul sau cardul trebuie instalat astfel încât să nu poată fi generat într-un astfel de caz sau în caz de incendiu 
deteriorare (instalare împământat dulap metalic obsesie carcasa metalica, și siguranța de balast aplicație). 
Dimensiuni: aproximativ 58x38x31 mm (ucuri de montare fără) 
 

- 12 V = caroserie / caroserie vehicul 
 
 
 
 
 
 
 

+ 12 V = baterie 
 
 
 
 
 
 

Siguranță 0,5 A 
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