
1.尺寸：100x110mm
2.材质：铜版纸128g  
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WYGLĄD PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UWAGA! FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

UTYLIZACJA

ZASILANIE I INSTALACJA

Oślepiające światło1

Emiter ultradźwięków2

Dioda czerwona/zielona3

Przycisk zasilania (On/Off)4

4x baterie AA  (brak w zestawie)5

Napięcie wejściowe: DC 5~12 V6

1x kabel DC do USB7

1x kabel do podłączenia w pojeździe8

4x opaska do kabla9

Model

Napięcie wejściowe:

Prąd roboczy: 

Pobór mocy:

Częstotliwość ultradźwięków: 

Zasilanie:

Zakres temperatur pracy: 

Natężenie dźwięku: 

AR28

DC 5 ~ 12 V

5 mA

0,1 W

18-36 kHz

4x baterie AA, zasilanie z pojazdu lub adapter DC 5-12 V

-25 - +80 °C

110 dB

1. ZASILANIE

Tryb Informacyjny i tryb Pracy: Działanie przez 10 s co 100 s

Uwaga: Zarówno w wariancie B i C urządzenie może działać bez baterii. Można 
stosować akumulatory.

A) Otwórz pokrywę baterii i włóż 4 baterie 
AA (brak w zestawie); zwróć uwagę na 
dodatnie i ujemne ładunki.

Do użytku w pomieszczeniach lub
w bagażniku samochodu, pod maską, 
w garażu ... (urządzenie nie jest 
wodoodporne).

B) Lub podłącz do adaptera DC 5-12 V 
(brak w zestawie) za pomocą      kabla DC 
do USB.

Do użytku w pomieszczeniach lub 
garażu z gniazdkiem zasilania.

C) Lub podłącz do zasilania pojazdu DC 
5-12 V za pomocą dołączonego kabla 8. 
Połącz dwa złącza z do zasilania pojazdu; 
czarny przewód / ujemny (-), czerwony 
przewód / dodatni (+).

Wyłącznie do użytku pod maską 
samochodu!
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A. Tryb pracy (nie wykryto wibracji):

B. Tryb czuwania (wykryto wibracje, np. podczas jazdy):

9

4

OFFON

10 sek.

100 sek.

Białe oślepiające światło mruga co 2 sek.1
Ultradźwięki o częstotliwości 18-36kHz2
Czerwone światło mruga co 2 sek.3

Stop1

Stop

2
Czerwone światło mruga co 5 sekund

Ponowne uruchomienie po 120 sekundach od ostatniej wykrytej wibracji
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ODSTRASZACZ GRYZONI
AR28

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Jeśli 
masz jakiekolwiek pytanie dotyczące produktu lub zamówienia, 

skontaktuj się z nami.

2. Przymocuj urządzenie za pomocą dołączonych opasek     w komorze silnika 
pojazdu, bagażniku samochodu, garażu, salonie itp.

3. Naciśnij przycisk zasilania      , aby włączyć urządzenie. Czerwony wskaźnik i 
oślepiające światło zacznie migać i wyemituje dźwięk o częstotliwości 4 kHz, 
informując, że urządzenie może normalnie pracować w celu odstraszania 
szkodników.

Utylizuj wszystkie części w odpowiedni i bezpieczny sposób, zgodnie z krajowymi 
przepisami i lokalnymi normami środowiskowymi.

1. Dołączony czujnik wibracji hałasuje podczas potrząsania urządzeniem, 
jest to normalny stan.

2. Ponieważ wewnątrz nie ma przełącznika wibracji, wibracje spowodowane 
zbyt mocnym naciśnięciem włącznika, gdy jest on włączony, mogą 
spowodować przejście urządzenia w stan czuwania.

3. Temperatura pracy: -25 ~ + 80 ° C, urządzenie ulegnie deformacji, jeśli 
będzie pracować w temperaturze przekraczające ten zakres.

4. NIE WOLNO mocować urządzenia na powierzchni silnika ze względu na 
wysoką temperaturę silnika.

5. Pozostaw przestrzeń pomiędzy urządzeniem a maską samochodu, aby nie 
mogła ona przenosić wysokiej temperatury na urządzenie.

6. W przypadku stosowania urządzenia w komorze silnika przed jego użyciem 
zalecamy umycie silnika w warsztacie samochodowym. Spowoduje to usunięcie 
wszelkich zapachów, które mogą przyciągać kuny i / lub informować zwierzę, że to 
jest jego dawny dom.

7. Nieprawidłowa instalacja może spowodować zwarcie lub porażenie prądem. 
Zalecamy zainstalowanie urządzenia na stacji obsługi lub w sklepie samocho-
dowym autoryzowanym przez lokalne władze, aby uniknąć niewłaściwej instalacji.

8. Jeśli urządzenie nie działa, najpierw sprawdź baterie, a następnie naciśnij 
przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić odstraszacz.

9. Następnie koniecznie skontaktuj się z nami jak najszybciej, abyśmy mogli 
udzielić pomocy w rozwiazywaniu problemów.

1. Czy wystarczy jedno urządzenie, aby szczury trzymały się z dala maski?
Odp. Polecamy zainstalować 2 urządzenia.

2. Jak długo działają baterie?
Odp. Przewidywany czas działania baterii to 3 miesiące. W naszej placówce 
działały przez 1 miesiąc. Urządzenie wyłącza się, aby oszczędzać baterię, gdy 
nasz samochód jest w ruchu oraz w trybie przerywanym, gdy jest zaparkowany.

3. Czy można używać akumulatorów, czy tylko baterii alkalicznych?
Odp. Można używać ich obu.

4. Czy słychać urządzenie podczas jazdy? Czy ultradźwięki wydostają się 
poza samochód, gdy maska jest zamknięta? Czy ludzie mogą je słyszeć na 
zewnątrz samochodu?
Odp. Ludzie nie słyszą dźwięków emitowanych przez ten produkt. Ten ultradźwię-
kowy odstraszacz emituje dźwięki w zakresie 18 000 - 36 000 Hz.

5. Gdzie mogę używać tego produktu?
Odp. W samochodzie: komora silnikowa, komora pasażerska, bagażnik.
Również w garażu, na strychu, w piwnicy, magazynie, stodole, szopie czy w 
pokoju.

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., 
Ltd.  
Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang 
,Shenzhen City,China 


