
 

 
 

SMP AR28 
Mașină de recoltat cu ultrasunete 

Utilizare utilă 
 
 
 
 
 
 
 

Importator; 
SMPower Kft 

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 

 
Secțiunea de produse 
 

 
1. Uscător de păr 
2. Difuzor cu ultrasunete 
3. Indicator LED roșu/verde 
4. Be / Ki - buton aferent 
5. 4 AA de lucru (nu sunt disponibile) 
6. Kimenet: DV 5 ~ 12V 
7. DC - cablu USB 
8. Cablul trebuie conectat la baterii 
9. 4 loc de muncă 

 
 
Bine ati venit 
 
Mașina agresivă este cu ultrasunete. Ezeket hangokat în noua ofertă 
specială și eveniment. Complexul este dotat cu autocaravane. Ecografia 
înaltă a oamenilor este plină de cifre. 
 

 
Mod moda 

 
Mod zbor și performanță (cel mai bun moment pentru a merge!) 
 
 

 
Comentarii 
 
 

 
 

1. Starea instalației va fi limitată la normal. 
2. Aceste dispozitive pot fi utilizate în așa fel încât 

sistemul să fie echipat cu un autovehicul în scopul 
funcționării sistemului, de îndată ce vehiculul este 
inspectat. 

3. Există 2 foi de lucru utilizate în această aplicație. 
4. Elementele (pe un singur rând) sunt setate la 3 ore cu 

aceleași culori. 
5. Echipamentul folosit în aparat este. 
 

 
 



 
Echipamente 
 

1. Schimbare 
 
Descriere: Atât în modurile AB cât și în C, elementele nu trebuie 
să fie utilizate atunci când echipamentul a fost utilizat și trebuie să 
fie și ele disponibile. 

 
 
 
A, Nyissa, care are un panel similar, 
ia in considerare alegerile 
adevărat , pozitiv și negativ 
pololusokra. 
 
 
B, prețul vehiculului 
Cablu DC la USB 
(nu se aplică). 
 
 
 
 
C, Iludve tudja meg az eszközt 
pentru vehicul 
funcționează cu baterii 
cablu, ramură, înalt a 
și cablu negru și pol negativ (-) kell 
csatlakoztatni si pirosat a pozitívra 
(+) 

 
Oportunități 
 

1. Kimenet: DC 5 ~ 12V 
2. Capacitate de operare: 10 - 13 mA 
3. Consum de energie: 0,1 W 
4. Frecvență: 18 - 36 kHz 
5. Instalare: 4 baterii AA sau DC 5 - 12V 
6. Temperatura de funcționare: -25 ° C ~ + 65 ° C 
7. Frecvență înaltă: 110 dB 

 
 
 
 
Figurile 
 

1. La sfarsitul perioadei de securitate, autoritatile vamale vor 
putea face acest lucru, pentru a se asigura ca LED-urile nu au 
puterea sa efectueze deteriorarea securitatii. 

2. Se prelungește garanția și acordarea garanției garanției 
mărfurilor. 

3. Cu toate acestea, vehiculul este echipat cu un autovehicul, 
dar nu este posibil să se realizeze o singură versiune. 

 
Figyelem: mufa soft de 12 V poate fi conectată la dispozitiv. 
Javasoljuk, care a încercat să-și ia un loc de muncă, iar când era în 
căutarea unui student, ar dori să facă câțiva pași, pe stb 
 
 

 
 
 

 

 


