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Časti produktu 
 

 
 

1. Ultrazvukový reproduktor 
2. Zapínač / vypínač 
3. LED stroboskop 
4. Prevádzková LED 
5. Napájací konektor 

 
Prezentácia 
 
Chráňte svoje auto agresívnym ultrazvukom. Tieto zvuky sú obzvlášť 
nepríjemné a mučeníci sa im vyhýbajú. Zariadenie musí byť inštalované 
v kryte motora. Vysoké ultrazvuky sú pre ľudské ucho nepočuteľné. 
 

 
Prevádzkové režimy 

 
 
Poznámky: 
 
Prvé 3 sekundy sú na samovyšetrenie a potom sa ultrazvuk rozptýli na 30 sekúnd. 
 
Sínusová vlna bude fungovať 30 sekúnd a potom nie 30 sekúnd, potom pílová vlna 
bude fungovať 40 sekúnd - 
 
Sínusoida nefunguje 40 sekúnd, potom áno 60 sekúnd, potom pílová vlna funguje 
60 sekúnd. 
 
Sínusová vlna bude fungovať 60 sekúnd a nebude fungovať 90 sekúnd. 

 
Poznámky 
 
 

1. Pripojte k zdroju napájania, indikátor napájania a 
prevádzková LED budú aktívne 2 sekundy. 

2. Prístroj počas prevádzky vysiela ultrazvuk a škodcov 
upozorňuje aj svetlom. 

3. Červená LED indikuje vyžarovanie sínusovej vlny, červená 
LED indikuje vyžarovanie pílkovitej vlny, biela LED 
indikuje, že prístroj nevyžaruje žiadny ultrazvuk. 

4. Zariadenie vysiela tromi spôsobmi, 60-sekundovým rýchlym 
intervalom, 120-sekundovým stredným intervalom a 150-
sekundovým pomalým intervalom, pričom každý režim sa 
opakuje 10-12 cyklov. 

5. Biela ultrazvuková LED dióda sa zastaví, keď auto jazdí a 
rozsvieti sa červená LED 

6. Po každom vypnutí a opätovnom zapnutí prístroja sa cykly 
ultrazvuku reštartujú. 

7. Zariadenie má zabudovanú ochranu proti nízkemu napätiu, ak 
napätie batérie klesne pod 11V, zariadenie sa automaticky 
vypne. 

 

 
 



 
Inštalácia 
 
Pripojte zariadenie k batérii vozidla (12V) čiernym konektorom na napájacom 
kábli k zápornému (-) pólu batérie a červeným konektorom ku kladnému (+ ) 
pólu batérie . 
 
 

 

 
Vlastnosti 
 

1. Frekvencia ultrazvuku: 22 - 45 kHz 
2. Napájanie: DC12V 
3. Minimálne / Max napätie: 50 mA až 70 mA 
4. Príkon: 0,5W 
5. Prevádzkové napätie: 35 - 45 mA 

 
 
Varovania 
 

1. Prepätie môže poškodiť poistku, preto ak LED diódy po 
zapnutí neblikajú, skontrolujte poistku v zariadení. 

2. Záruka je platná až po montáži v odbornom servise. 
3. Pred inštaláciou zariadenia odstráňte zápach z motorového 

priestoru vášho vozidla, pretože ak tak neurobíte, bude to 
mať za následok nesprávnu prevádzku. 

 
Upozornenie: Zariadenie je vhodné len pre 12V zariadenia. 
Odporúčame, aby ste sa pokúsili umiestniť zariadenie tak, aby bolo 
vystavené nadmernej vlhkosti , špine, prachu atď. 
 
 

 
 
 

 

 


