
 

Odstraszacz samochodowy kun 
Instrukcja obsługi 

DZIAŁANIE: 

Urządzenie emituje ultradźwięki działające drażniąco na aparat słuchowy  

i układ nerwowy gryzoni. Częstotliwość ultradźwięków jest słyszalna wyłącznie przez 

duże i małe gryzonie, odstrasza jednak również zwierzęta domowe, takie jak psy czy 

koty. Urządzenie zabezpiecza pojazdy dwu- oraz jednośladowe przed szkodliwym 

działaniem gryzoni, które mogą przegryzać przewody elektryczne. Zwłaszcza zimą, gdy 

dostępność kryjówek jest ograniczona, nagrzane i oferujące ciepło przestrzenie wokół 

silnika przyciągają małe zwierzęta. 

MONTAŻ: 

Urządzenie jest zasilane bezpośrednio z 

akumulatora pojazdu. Można je przymocować do 

twardszych plastikowych części za pomocą śrubek, 

uważając, by głośnik wysyłający fale dźwiękowe nie 

był w żaden sposób zasłonięty, ponieważ 

spowoduje to zablokowanie ultradźwięków, które 

nie mają zdolności przedostawania się przez lite 

obiekty. Zalecamy zamontowanie urządzenia  

w sposób, który umożliwi falom dźwiękowym 

równomierne rozprzestrzenianie się w komorze 

silnika. 

UWAGA: 

1. Prosimy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie przewodów: czarny 

przewód podłącz do końcówki ogniwa ujemnego, natomiast czerwony 

przewód podłącz do końcówki ogniwa dodatniego. 

 

2. W przypadku nieprawidłowego podłączenia przewodów bezpiecznik, w celu 

uchronienia urządzenia przed uszkodzeniem, ulegnie „przepaleniu”. 



 

 
bezpiecznik 

 

3. Kiedy bezpiecznik się „przepali”, należy go wymienić. W tym celu należy 

usunąć uszkodzony bezpiecznik znajdujący się w środkowej części 

czerwonego przewodu, a następnie umieścić w tym miejscu nowy 

bezpiecznik. 

 

 

ZASTOSOWANIE: 

Do użytku w pojazdach zasilanych akumulatorem o napięciu 12V: samochody, motory, 

traktory, ciężarówki, itp. Przeznaczone do użytkowania na świeżym powietrzu.  



 
Nie zaleca się umieszczania urządzenia w wilgotnych miejscach, należy też chronić 

przed kontaktem z wodą. Aby zagwarantować prawidłowe działanie urządzenia i 

zapobiec jego uszkodzeniu należy oczyszczać je z kurzu oraz chronić przed 

uderzeniami. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Częstotliwość: 16 – 22 kHz (zmienna bezstopniowa) 

Źródło zasilania: 12V (kabel samochodowy ACC) 

Pobór prądu: 20mA – 30 mA  

Natężenie dźwięku: 100 dB 

Model: ZN-506 

 

UWAGA! 

1) Niewłaściwy montaż może spowodować zwarcie w urządzeniu i porażenie prądem! 

Aby uniknąć wadliwej instalacji, zalecamy zamontowanie urządzenia w punktach 

autoryzowanych przez RAR. Nie otwierać urządzenia! 

2) Zastosowanie młynka do odpadków może spowodować utratę gwarancji oraz 

możliwości ubiegania się przez klienta o wymianę, naprawę lub zwrot kosztów 

urządzenia. 

3) Urządzenia z widocznymi wgnieceniami, przeciętymi kablami, zmienione  

lub zawierające elementy dodane przez klienta nie będą objęte gwarancją. 

4) Skuteczność urządzenia zależy od jego montażu. Należy zapewnić jednakowe 

rozchodzenie się fal dźwiękowych w całej komorze. 

5) Jeśli pomimo instalacji urządzenia nadal znajdujesz gryzonie w komorze silnika, 

uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na miejsce parkowania, np. czy nie parkujesz 

pojazdu w pobliżu pojemników na śmieci lub terenów wiejskich, gdzie występowanie 

szkodników jest większe. Jeśli tak jest, możesz umieścić w pojeździe trutki na gryzonie, 

parkować pojazd w innym miejscu, itp. 
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