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Nr produktu  000190827 

 

Odstraszacz kun i gryzoni do samochodu 

Kemo L002 
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Dodatkowy głośnik (Piezo) do ultradźwiękowego odstraszania robaków nr M071N. Zainstalowana 
dioda emitująca światło służy jako wskazanie pracy. Zakres transmisji: ok. 6.000 ... 45.000 Hz. 
Aluminiowa obudowa  o bardzo szerokim kącie promieniowania. Nadaje się do montażu na zewnątrz 
pod warunkiem, że głośnik będzie zainstalowany w miejscu chronionym przed deszczem (np. Pod 
półką dachową). Dioda LED jest ładowana przez dostarczoną częstotliwość fal ultradźwiękowych i 
dlatego nie wymaga żadnego dodatkowego napięcia roboczego. Wymiary: ok. 72 x 50 x 29 mm (bez 
pasków mocujących). 
 
Do 4 dodatkowych głośników można podłączyć w naszym ultradźwiękowym odstraszaczu. W związku 
z tym możliwe jest nagłośnienie dużych pomieszczeń lub różnych oddzielnych pomieszczeń za 
pomocą jednego urządzenia bazowego i odstraszenie szkodników. Proszę zwrócić uwagę na to, że 
dźwięki ultradźwiękowe rozciągają się bardzo prostoliniowo - podobnie jak światło - i tablice na 
filiżanki, półki itp. Rzucają "cienie". Oznacza to, że przeszkody znacznie ograniczają skuteczny zasięg 
głośnika ultradźwiękowego. Z tego powodu zaleca się rozprowadzanie różnych głośników, które są 
połączone równolegle w jednym lub w różnych pomieszczeniach. Głośniki należy przykręcić do ściany, 
a następnie połączyć za pomocą kabla z urządzeniem bazowym. Głośniki powinny być zainstalowane 
na wysokości, na której najlepszy jest wpływ na szkodniki. Jeśli chcesz odstraszyć np. myszy lub 
innych zwierząt lądowych, głośnik powinien być zamontowany na płycie bazowej. Aby użyć przeciwko 
komarom, zainstaluj głośnik na ścianie w zasięgu wzroku. Sterowanie pracą powoduje, że dioda LED 
zainstalowana w głośniku miga lub świeci. Jeden głośnik wydaje maksymalnie 30 m². 
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Możliwość podłączenia max. 4 dodatkowych głośników,  typ Kemo L001 lub L002. Głośniki będą 
połączone równolegle (maksymalna długość kabla 50 m).Instrukcje dotyczące utylizacji 
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a) Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  

śmieci po lewej stronie). 

 

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów  zbiórki w miejscowości, w sklepach lub  

gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz  

przyczynić się do ochrony  

środowiska. 

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska. 
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