Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zařízení
na plašení kun. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné
vlhkosti, zabraňte přístupu vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti
spolknout.

Zařízení na plašení kun do automobilu

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou
poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Výrobek nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch odpuzovače.

Obj. č.: 84 86 97

Záruka
Na plašič kun poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Recyklace
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zařízení na plašení kun do automobilů.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje
Příkon: 0,1 W/h.

Účel použití
Zařízení se používá pro odpuzování kun od automobilů a pro jejich udržení v dostatečné vzdálenosti.

Piezokalotová membrána
s úhlem vyzařování 150°.

Popis funkce

Napájecí napětí: 12 V

Tento přístroj generuje agresivní ultrazvukový tón, který je kunám nepříjemný, a proto se mu vyhýbají.
Vysoké ultrazvukové tóny nejsou pro lidi slyšitelné.

Frekvence ultrazvuku: cca 23 kHz.

Umístění

Rozměry: 70 x 50 x 30 mm.

Přístroj nainstalujte do motorového prostoru
vašeho automobilu. Dbejte přitom na to, aby byl
reproduktor co nejvíce odkrytý. Ultrazvuk se bude
šířit do prostoru celého motoru a do dostatečné
okolní vzdálenosti. Ultrazvuk se šíří přímočaře
stejně jako světlo a to znamená, že se do
některých míst nedostane. Pokud je prostor
motoru složitě členitý, můžete k jeho celkové
ochraně použít více přístrojů. Nastavte proto
reproduktor tak, aby směřoval na co možná
nejvíce kabelů, u kterých by hrozilo poškození
kunou. Výrobek musí být samozřejmě namontován tak, aby do krytu nevnikla voda nebo nečistota.
Po připojení k palubní síti 12 V se na zařízení rozsvítí zabudovaná LED dioda.
Elektronika je chráněna proti nečistotám a vlhku.
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Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
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