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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. 
 
Termék részei 

 
 

1. Be/Ki-kapcsolás 
2. Ultrahangos hangszóró 
3. Bekapcsolásjelző 
4. Tápkábel becsatlakozója 
5. Működést jelző LED 
6. Kábel 

 
Tulajdonságok 

Eszköz neve Motortérbe helyezhető 
nyestriasztó 

Modell AR05 
Anyag ABS műanyag 
Üzemi feszültség/erősség 12V / 40mA 
Kimeneti feszültség 110 – 220V 
Adapter 12V 
Hatótávolság Több mint 45 m2 
Frekvencia 22-50 KHz 
dB érték 90 – 110 dB 

 

 
Beszerelés 
 

1. Csatlakoztassa a mellékelt kábelt a gépjármű 
akkumulátorához, a feketét a pozitívhoz a pirosat a 
negatívhoz. 

2. Rögzítse a kábeleket a melléket gyorskötözővel. 
3. Kapcsolja be a készüléket, a bekapcsolásjelző folyamatosan 

fog világítani a működésjelző pedig felvillan majd 3 
másodperc után elalszik. A termék működik és ultrahangot 
bocsát ki. 

 
Működési módok: 
 
Az eszköz két féle sugárzást használ, hogy elkerülje a kártevők 
hozzászokását. A frekvenciát előszőr 20 másodpercig gyorsan 
váltogatja majd lassan utána 40 másodpercig váltogatja a frekvenciát 
előszőr gyorsan majd lassan, majd ugyanígy 60 másodpercig a 
frekvenciát előbb lassan majd gyorsan váltogatja majd  végül 120 
másodpercig és ezeket az időközöket is folyamatosan váltogatja. 
 
Lassú frekvencia söprés: 
A bekapcsolásjelző folyamatosan pirosan világít a működést jelző 
LED lassan villog. 
 
Gyors frekvencia söprés: 
A bekapcsolásjelző folyamatosan zölden világít a működést jelző 
LED gyorsan villog. 
 
Amikor a gépjármű elindul a bekapcsolásjelző 90 másodpercig villog 
mielőtt az eszköz leáll, amikor a gépjármű megáll az eszköz 
újraindul. 
 

 
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. 
 
Figyelmeztetések: 
 

1. Az eszköz működés közben vibrál, ez teljesen normális. 
2. Az eszköz üzemi hőmérséklete -25°C - +80°C, amennyiben 

a hőmérséklet meghaladja ezt a tartományt valószínűleg 
károsodni fog. 

3. Kérjük ne rögzítse az eszközt a motor felületére, mert a 
magas hőmérséklet kár tehet benne. 

4. Hagyjon helyet az eszköz és a motorháztető között, elkerülve 
az eszköz esetleges felforrósodását. 

5. Az eszköz használata előtt mindig mossa ki szagtalanítóval 
az autó motorterét, máskülönben nem biztosított, hogy az 
eszköz megfelelően fog működni. 

6. Amennyiben az eszköz nem működik előszőr mindig az 
elemeket ellenőrizze. 

7. A garancia csak és kizárólag szakszervíz által elvégeztt 
beszerelés után érvényes. 

 

 
 
 

 

 


