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Automobilový odpudzova� kún  M 100 

Obj.�. 848697 
 
... produkuje agresívne ultrazvuky, ktoré zaznamenajú kuny alebo iné zvieratá a týmto 
zvukom sa vyhnú. Prevádzkové napätie 12V=. K plašeniu kún sa prístroj montuje do oblasti 
motoru. Vysoké ultrazvuky nie sú pre �udí po�ute�né. Malý odber prúdu: len ca. 0,1 Wattov 
za hodinu(12V=). 
 
Cenová skupina: 7 

 
 
Pokia� chcete používa� prístroj proti 
kunám, primontujte ho do priestoru 
motora. Dbajte pritom na to, aby bol 
reproduktor prístroja �o možno 
najviac odokrytý. Ultrazvuk sa tým 
pádom  bude šíri� do priestoru 
celého motora a do dostato�nej 
vzdialenosti okolo. Ultrazvuk sa šíri 
priamo�iaro ako svetlo, to znamená 
že do niektorých miest sa ultrazvuk 
nedostane. Pokia� je priestor motora 
zložito prepletený jednotlivými 
�as�ami , môžete k ochráneniu 
celého priestoru použi� viacej 
prístrojov. Môžete vyskúša� nastavi� 

reproduktor tak, aby smeroval na �o možno najviac káblov, u ktorých by hrozilo poškodenie 
kunami. Prístroj  musí by� samozrejme  namontovaný tak, aby do krytu nevnikla voda alebo 
ne�istota. Po priložení napájacieho napätia 12V=, sa na prístroji rozsvieti  zabudovaná 
svetelná dióda. Pokia� táto kontrolná dióda nesvieti, nie je pripojené napájacie napätie alebo 
je oto�ené napájanie (je zamenený kladný a záporný pól batérie). Majte prosím na pamäti, že 
zvieratá �ažko znášajú ultrazvukové vlny, ktoré sa šíria priamo na ne. Môžu sa však 
nas�ahova� do tých oblastí motora, kde tento ultrazvuk už nie je po�u�. Nezaru�ujeme vám 
preto, že sa vám kuny z vášho automobilu v každom prípade ods�ahujú. 
 
POZOR ! 
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Pokia� bola už kuna vo vašom aute a zanechala tam svoju pachovú stopu, musíte auto 
dôkladne vy�isti�. Dbajte pri �istení tiež na spodnú �as� automobilu a odstrá�te všetky 
pachové stopy zviera�a! 
 
Zmeny vyhradené! 
 
 
Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 811 05 Bratislava 
a zodpovedá technickému stavu pri tla�i. Zmeny v technickom stave vyhradené. 
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