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A termék részei 
 

 
 

1. Ultrahangos hangszóró 
2. Be/Ki-kapcsoló 
3. LED stroboszkóp 
4. Működést jelző LED 
5. Tápcsatlakozó 

 
Bemutatás 
 
Védje autóját agresszív ultrahanggal. Ezeket a hangokat a nyestek 
különösen kellemetlennek találják és elkerülik. A készüléket a 
motorházba kell beszerelni. A magas ultrahangok az emberi fül számára 
hallhatatlanok. 
 

 
Működés módok 

 
 
Megjegyzések: 
 
Az első 3 másodperc az önellenőrzésre szolgál, majd 30 másodpercig szórja az 
ultrahangot. 
 
A szinuszhullám 30 másodpercig működik majd 30 másodpercig nem, utána a 
fűrészfog hullám 40 másodpercig működik - 
 
Szinuszhullám működik 40 másodpercig nem működik, majd 60 másodpercig igen 
utána a fűrészfog hullám 60 másodpercig működik. 
 
A szinuszhullám 60 másodpercig működik majd 90 másodpercig nem. 

 
Megjegyzések 
 
 

1. Csatlakoztassa az áramforráshoz, a bekapcsolásjelző és a 
működést jelző LED 2 másodpercig aktív. 

2. Az eszköz működés közben ultrahangot bocsájt ki és fénnyel 
is riasztja a kártevőket. 

3. A piros LED jelzi a szinusz hullám  sugárzását a piros LED 
jelzi, míg a zöld LED a fűrészfog hullám sugárzását jelzi, a 
fehér LED indikátor jelzi, hogy az eszköz éppen nem bocsájt 
ki semmilyen ultrahangot. 

4. Az eszköz háromféle módon sugároz, egy 60 másodperces 
gyors, egy 120 másodperces közepes és egy 150 másodperces 
lassú intervallumban, minden mód 10-12 ismétlődik egy 
ciklusban. 

5. Az ultrahangot jelző fehér LED az autó működésekor leáll és 
a piros LED lép működésbe 

6. Minden esetben amikor az eszköz kikapcsol majd újra 
bekapcsol az ultrahang ciklusokat újrakezdi. 

7. Az eszköz beépített alacsony feszültség védelemmel 
rendelkezik, ha az akkumulátor feszültsége 11V alá esik, az 
eszköz automatikusan kikapcsol. 

 

 
 



 
Beszerelés 
 
Csatlakoztassa az eszközt a jármű akkumulátorához (12V) a tápkábel fekete 
csatlakozója az akkumulátor negatív (-) pólusára, míg a piros csatlakozója az 
akkumulátor pozitív (+)  pólusára kell csatlakoztatni. 
 
 

 

 
Tulajdonságok 
 

1. Ultrahang frekvencia: 22 – 45 kHz 
2. Tápellátás: DC12V 
3. Min/Max feszültség: 50 mA – 70 mA 
4. Fogyasztás: 0.5 W 
5. Működési feszültség: 35 – 45 mA 

 
 
Figyelmeztetések 
 

1. A túlfeszültség kárt tehet a biztosítékban, ezért kérjük, hogy 
amennyiben bekapcsolás után a LED-ek nem villannak fel 
ellenőrizze az eszközben a biztosítékot. 

2. A garancia csak és kizárólag szakszervíz által elvégzett 
beszerelés után érvényes. 

3. Az eszköz beszerelése előtt szagtalanítsa a gépjárműve 
motorterét, mivel ennek elmulasztása nem megfelelő 
működést eredményez. 

 
Figyelem: Az eszköz csak 12V működő eszközökhöz megfelelő. 
Javasoljuk, hogy próbálja meg úgy elhelyezni az eszközt, hogy 
kerülje az olyan helyeket, ahol túlságosan sok pára érheti illetve kosz, 
por stb. 
 
 

 
 
 

 

 


