
 

MOBILNY ULTRADŹWIĘKOWY ODSTRASZACZ KUN 
MR-702 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Opis produktu  

Innowacyjna mobilna ochrona przed kunami. Produkt zasilany bateriami, mobilny i bardzo skuteczny. Nie 

musisz się więcej denerwować niechcianymi wizytami kun na twojej posesji. Mobilny Odstraszacz Kun 

utrzymuje natrętne zwierzęta z dala od twojego samochodu, domu, garażu, stodoły, strychu lub altany. 

Produkt jest natychmiast gotowy do użycia, bez konieczności podłączenia do zasilania i montażu. 

Zintegrowane 60-sekundowe przełączanie interwałów zapobiega przyzwyczajeniu się kun do dźwięku. 

Urządzenie nie posiada uciążliwego okablowania może być natychmiast używane we wszystkich możliwych 

miejscach. Umieszczasz. Włączasz. Nie ma kun. Urządzenie można zamocować w pojeździe za pomocą 

dostarczonych opasek zaciskowych lub śrub. W zależności od baterii możliwa ciągła praca przez co najmniej 

6 miesięcy. 

Tryb pracy 

Nowa elektronika to minimalne zużycie energii. Urządzenie emituje dźwięki o wysokiej częstotliwości przez 

60 sekund w 60-sekundowych odstępach. Te ledwo słyszalne dla ludzkiego ucha dźwięki utrzymują kuny z 

dala od pojazdu i pomieszczeń. Urządzenie chroni kable, przewody i inne elementy gumowe przed 

ugryzieniami kuny. 

Pamiętaj, że po uruchomieniu urządzenie prawdopodobnie wejdzie w fazę pauzy, a następnie przełączy się 

w tryb działania. Nie jest to usterka techniczna. 

 

Dane techniczne 

Zasilanie bateryjne: 4 x C (brak w zestawie) 

Pobór prądu: 2 mA, w trybie czuwania 20 µA 

Zasięg działania: ok. 40 m² (w pomieszczeniach zamkniętych) 

Częstotliwość: 12 kHz +/- 10%, ok. 78 dB 

Częstotliwość wyjściowa:     naprzemienna (60 sekund wł. i 60 sekund wył.) 

Wyświetlacze: wskaźnik LED (okresowo) 

Mocowanie: 2 opaski kablowe (210 mm) i 2 śruby 

Ostrzeżenie! 

Jeśli chcesz używać Mobilnego Odstraszacza Kun w swoim samochodzie, pamiętaj, że produkt należy 

zdemontować przed myciem samochodu. 

Uwaga: 

Jeśli pojazd lub pomieszczenia było wcześniej odwiedzane przez kuny, to najprawdopodobniej 

pozostawiły one swoje oznaczenia terytorialne. Zapachy te należy usunąć przed montażem 

odstraszacza (w przypadku pojazdu najlepiej udać się na myjnię samochodową). 



 

Informacje ogólne 

1. Urządzenia elektryczne, opakowanie itp. należy trzymać z dala od dzieci. 

2. Zutylizować opakowanie i zużyty materiał w sposób przyjazny dla środowiska. 

3. Przekazywać urządzenie zawsze wraz z instrukcją obsługi. 

4. Zastrzegamy prawo do zmian projektu i danych technicznych bez uprzedzenia w celu stałego 

ulepszania produktu. 

Instrukcja bezpieczeństwa 

Ważne: Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi nie są objęte gwarancją. 

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikłe szkody. 

• Używaj urządzenia tylko przy przewidzianym dla niego napięciu. 

• W przypadku napraw należy używać tylko oryginalnych części zamiennych, aby uniknąć poważnych 

uszkodzeń. 

• Naprawy lub inne prace, np. wymiana bezpiecznika itp. mogą być wykonywana tylko przez 

odpowiednio przeszkolonego fachowca. 

• Nieprawidłowa obsługa lub niewłaściwe podłączenie urządzenia leży poza wpływem Heckermann, 

która nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wynikłe szkody. 

• Zawsze sprawdzaj, czy urządzenie nadaje się do zastosowania w miejscu, w którym zamierzasz go 

użyć. 

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź przez osoby bez doświadczenia i 

wiedzy, chyba że przebywają one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi 

urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

• Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. 

Instrukcja bezpieczeństwa 

• Normalne napięcie robocze tego urządzenia wynosi 6 woltów. 

• Spadek napięcia zasilania poniżej 3,9 V może prowadzić do nieprawidłowego działania lub do 

emitowania ciągłego tonu / tonu impulsowego. 

• Jeśli wysoki ton stanie się wyraźnie słyszalny lub przełączy się na dźwięk ciągły, sprawdź napięcie 

włożonej baterii / baterii i wymień je w razie potrzeby. 

• Czas pracy przy sprawnych bateriach wynosi około 6 miesięcy. 

• To urządzenie jest sterowane mikroprocesorem i działa idealnie przy zasilaniu około 3,9 V. 

• Baterie rozładowują się samoczynnie. 

 

 

Po zakończeniu okresu użytkowania nie można wyrzucić tego produktu jak zwykłych odpadów 
domowych, ale należy go oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i 
elektroenergetycznego w celu recyklingu. Informuje o tym znak umieszczony na produkcie, w 
instrukcji lub na opakowaniu.  
Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z ich oznaczeniem. Ponowne użycie, recykling 
materiałów lub inne formy utylizacji starych urządzeń w istotny sposób przyczyniają się do 
ochrony środowiska. Zapytaj lokalne władze o adres centrum utylizacji odpadów. 
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