
 
 
 
 

 
SMP AR05 Ultrazvukový snare alarm 

Návod na použitie 
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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. 
 
Časti produktu 

 
 

1. Zapínač / vypínač 
2. Ultrazvukový reproduktor 
3. Ukazovateľ napájania 
4. Konektor napájacieho kábla 
5. Prevádzková LED 
6. Kábel 

 
Vlastnosti 

Názov zariadenia Alarm v motorovom priestore 
Model AR05 
Materiál ABS plast 
Prevádzkové napätie / sila 12V / 40mA 
Výstupné napätie 110 - 220 V 
Adaptér 12V 
Rozsah Viac ako 45 m2 
Frekvencia 22-50 kHz 
hodnota dB 90 - 110 dB 

 

 
Inštalácia 
 

1. Pripojte dodaný kábel k batérii vozidla, čierny na kladný a 
červený na záporný. 

2. Káble pripevnite k predĺženiu pomocou rýchlosvorky. 
3. Zapnite stroj, indikátor napájania bude nepretržite svietiť a 

indikátor prevádzky bude blikať a po 3 sekundách zhasne. 
Produkt funguje a vydáva ultrazvuk. 

 
Prevádzkové režimy: 
 
Zariadenie používa dva typy žiarenia, aby si nezvyklo na škodcov. 
Najprv bude rýchlo meniť frekvencie po dobu 20 sekúnd a potom 
pomaly meniť frekvencie najprv po dobu 40 sekúnd, potom bude 
meniť frekvencie pomaly po dobu 60 sekúnd rovnakým spôsobom a 
nakoniec po dobu 120 sekúnd a bude ich striedať. 
 
Pomalé frekvenčné zametanie: 
Kontrolka napájania svieti neprerušovane na červeno a prevádzková 
kontrolka LED pomaly bliká. 
 
Rýchle frekvenčné zametanie: 
Kontrolka napájania svieti neprerušovane na zeleno a prevádzková 
LED rýchlo bliká. 
 
Keď sa vozidlo rozbehne, indikátor napájania bliká 90 sekúnd, kým 
sa zariadenie zastaví, keď sa vozidlo zastaví, zariadenie sa reštartuje. 
 

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

1. Zariadenie počas prevádzky vibruje, je to úplne normálne. 
2. Prevádzková teplota zariadenia je -25 ° C až + 80 ° C, ak 

teplota prekročí tento rozsah, je pravdepodobné, že sa 
poškodí. 

3. Zariadenie nemontujte na povrch motora, pretože vysoké 
teploty ho môžu poškodiť. 

4. Ponechajte priestor medzi zariadením a krytom, aby ste 
zabránili prehriatiu zariadenia. 

5. Pred použitím zariadenia vždy použite dezodorant na umytie 
motorového priestoru auta, inak zariadenie nebude správne 
fungovať. 

6. Ak zariadenie nefunguje, vždy najskôr skontrolujte batérie. 
7. Záruka je platná až po montáži v odbornom servise. 

 

 
 
 

 

 


