
Ultrazvukový bzučiak pre vozidlá NYR100 
 
 
Z dôvodu silného a agresívneho ultrazvuku vydávaného poplachovým systémom sa marťania a hlodavce tiež späť dolu, 
opúšťajú motorový priestor automobilu v krátkom čase a ani sa nesnažia vstúpiť. 

 
Umiestnenie zariadenia 
Ultrazvukový poplach sa umiestni v motorovom priestore automobilu. Pri umiestňovaní buďte opatrní, aby ste ho 
neumiestňovali tam, kde bude jednotka zakrytá (pod alebo za) komponentom, pretože by to obmedzovalo voľný pohyb 
zvukových vĺn. Ak vezmeme do úvahy tento aspekt, celý priestor motora môže byť rovnomerne ožiarený, čím sa predíde riziku 
oblastí chránených proti hluku. 
Modul musí byť umiestnený na vodotesnom mieste mimo dosahu sálavého tepla (napr. Výfukové potrubie). 
Ak už bola kuna v motorovom priestore (kúsky vlasov, zápach), musí sa motorový priestor umyť! (V opačnom prípade nie je 
zaručená správna prevádzka!) 
 
Pripojenie zariadenia 
Ultrazvukový poplach NYR100 musí byť pripojený k elektrickému systému vozidla, ako je to znázornené nižšie. 

 
Nepretržitá prevádzka alebo automatické vypnutie 
Ak je kladný výstupný kábel zariadenia pripojený k kladnému pólu batérie a záporný výstupný kábel k zápornému pólu batérie 
a / alebo uzemnenia, alarm bude nepretržite fungovať bez prerušenia. 
 
Je však lepšie, ak alarm funguje iba pri zastavenom vozidle a automaticky sa vypne po naštartovaní motora. Za týmto účelom 
pripojte kladný výstupný kábel zariadenia k kladnému pólu batérie a záporný výstupný kábel ku svorke 15. 
 
Ak je pripojenie správne, kontrolka bude blikať, keď je alarm zapnutý. (Budík pracuje prerušovane, prerušovane.) 
 
Technické údaje 
- Napájacie napätie: 11 - 15 V = 
- Prúdová spotreba: <2mA 
- emitovaná frekvencia: ~ 23 kHz (nevnímaná ľudským uchom) 
- Uhol emisie hluku: ~ 140 ° 
- Akustický výkon: ~ 100 dB. +/- 20% 
- Konštrukcia: liata elektronika je chránená pred znečistením a vlhkosťou, vodné prúdy musia byť chránené 
- Rozmery: 72 x 50 x 29 mm 
 
Záruka 
Ak je správne nainštalovaná a správne pripojená, ako je uvedené vyššie, zaručujeme fungovanie zariadenia jeden rok od 
dátumu predaja. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení faktúry alebo jej kópie. Dodanie chybného zariadenia je 
zodpovednosťou zákazníka. Nahradený alebo - opravené zariadenie je možné vyzdvihnúť v priestoroch distribútora, alebo - na 
žiadosť kupujúceho ho výrobca alebo distribútor vráti na náklady kupujúceho na adresu uvedenú kupujúcim. 
 
Delete 
Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom, ale musí sa likvidovať v špeciálnom zbernom mieste pre 
nebezpečný odpad (napr. Televízory, počítače, batérie). 
 
Distribútor 
S.M.Power Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. Miesto pôvodu: Nemecko 


