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Obj. č.: 85 60 33 
 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ultrazvukové ochrany proti kunám.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

Účel použití 
Odpuzovač kun zabraňuje tomu, aby kuny poškodily elektrické kabely zapalování a hadičky chladiče ve vozidle. 
Protože jsou kuny noční zvířata, je tento odpuzovač vybaven navíc ještě zabudovanou ultrajasnou 10 mm LED. 
Přístroj se montuje do motorového prostoru. 

Díky nejmodernější mikroelektronice a vysokofrekvenčnímu akustickému zdroji je toto zařízení obzvláště  
spolehlivé a bezpečné. 

Instalace 
Přístroj by měl být umístěn pokud možno do spodní části motorového prostoru (pomocí úchytky). 

Zařízení pracuje v ultrazvukovém pásmu na frekvenci cca 22 kHz, kterou kuny vnímají jako obzvlášť nepříjemnou. 

Kuny tedy oblast pokrytou ultrazvukovými vlnami (od cca 80 dB) opouštějí bez toho, aby se zranily. 

Přístroj pracuje bezporuchově při teplotách od ‒40 °C do +82 °C. 

Díky odběru proudu pouze cca 20 mA je prakticky vyloučeno vybití baterie ve vozidle. 

Jiná zvířata a lidi tato ultrazvuková frekvence neobtěžuje. 

 

V oblasti, kam jste umístili odpuzovač kun, byste neměli používat vysokotlaké čističe. 

 

Varianty zapojení: Odpuzovač v zásadě připojujeme za použití bezpečnostního držáku (černá plastová součástka) 
ke kladnému pólu. Druhý kabel připojte k zápornému pólu nebo ke svorce. 

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

 

 
 
 
 

K čištění 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 odpuzovač.  

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

    Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 

 

 

Záruka 
 

Na ultrazvukový odpuzovač kun poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení  
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost 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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