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Felszerelés 
A készüléket a légáramlás szempontjából kedvező helyen szereljük 
fel. Ilyen kedvező rögzítési hely például a lökhárító alsó- vagy felső 
széle, az elülső spoiler oldala, minden esetben kb. 20–30 cm-re a 
lekerekítés mögött (lásd az ábrát), vagy a hűtő előtti díszrács 
mögött. Tisztítsuk meg a felragasztás helyét a portól, piszoktól, 
olajtól vagy zsírtól (pl. spiritusszal, festéktisztítóval, öngyújtó-
benzinnel, stb.), majd a talpat a fólia lehúzása után erős nyomással 

ragasszuk fel. FONTOS: a ragasztáshoz 15°C feletti környezeti 
hőmérsékletre van szükség, mivel a ragasztási felületek ennél 
alacsonyabb hőmérsékleten már nem tartanak elég erősen. A 
lakkozott vagy krómozott felületeket nem bántja a ragasztó.  
A talpat kiegészítésül még fel is csavarozhatjuk (lásd a talpon lévő 
furatot). A talpat lehetőleg vízszintesen szereljük fel, majd toljuk fel 
rá a frekvenciaadót. A két vadriasztó készülék más-más 
frekvenciatartományban működik. Annak, hogy melyik készüléket 
melyik oldalra szereljük fel, nincs befolyása a hatékonyságra, az 
azonban fontos, hogy a két frekvenciaadót a fentieknek megfelelően 
szereljük fel a gépkocsira. A kulcs segítségével a frekvenciaadók 
levehetők a talpakról (tolvajok elleni védelem, tisztítás, autómosás, 
stb.). Toljuk be a kulcsot a talpba, és húzzuk ki előrefelé a 
készüléket. Ajánlatos rendszeres időközönként vízsugárral lemosni 
a készüléket. 
 
Ez a vadriasztó távol tartja az őzeket, szarvasokat, kutyákat, 
macskákat és minden olyan más állatot, amely érzékenyen reagál a 
magas frekvenciájú ultrahangokra (16.000 és 20.000 Hz közötti 
sípoló hang). Az utazás közben a gépkocsiban tartózkodó emberek 
és állatok nem hallhatják az ultrahangokat. Ez a készülék kb. 50 
km/ó sebesség felett válik hatásossá (ennél a sebességnél a 
menetszél már eléggé hatásos), és az ultrahangokat kb. 400 méter 
távolságra sugározza le menetirányba. 
Rendszeresen ellenőrizzük a vadriasztó készüléket, ugyanúgy, mint 
ahogy az olajszintet ellenőrizzük, és győződjünk meg arról, hogy 
nem dugította-e el piszok vagy légy a készüléket. A piszok, a 
rovarok, a hó és a jég megakadályozhatja a készülék működését. 
Ha azt vesszük észre, hogy a gépkocsi közeledése nem vált ki 
reakciót az állatokból, akkor vizsgáljuk meg a készülék felszerelési 
helyét, és adott esetben szereljük fel egy másik helyre, ahol a 
menetszél erősebb. 
 
A többnyelvű leírás alján lévő ábrák szövegei: 
A felső, bal szélső ábra: 
vadriasztó; talp; kulcs 
A felső középső ábra: 
Dugjuk be a kulcsot a talpba. 
A felső, jobb szélső ábra: 
Vegyük ki a készüléket a talpból. 
Az alsó, baloldali ábra: 
Kb. 16.000 – 20.000 Hz közötti ultrahangok. 
Az alsó, jobboldali ábra: 
Vízszintes felszerelés a haladás irányába. 


