
ULTRADŹWIĘKOWY ODSTRASZACZ KUN MR-703 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Opis produktu 

Odsraszacz Kun generuje sygnał dźwiękowy o częstotliwości 12 kHz w 15-sekundowych odstępach czasu. 

Ta ultra wysoka częstotliwość jest odbierana przez kuny jako niepokojąca i nieprzyjemna, więc uciekają 

pojazdu, w którym najduje się produkt. 

Montaż 

Odsraszacz Kun jest mocowany za pomocą wkrętów samogwintujących lub zacisków w komorze silnika lub 

w kabinie. Przewód łączący urządzenie z akumulatorem samochodowym należy poprowadzić w taki sposób, 

aby nie stykał się z ruchomymi lub gorącymi częściami (np. koło wentylacyjne, kolektor spalin). Urządzenie 

należy umieścić w komorze silnika w taki sposób, aby hałas mógł się stale rozprzestrzeniać i nie był 

pochłaniany przez maty izolacyjne. 

Połączenie elektryczne 

Urządzenie podłącza się bezpośrednio do akumulatora samochodowego. Czerwony kabel należy podlączyć 

do bieguna dodatniego, brązowy do bieguna ujemnego. Jeżeli dodatkowo przewód szary zostanie 

podłączony do zacisku 15 (stacyjka, radio samochodowe) akumulatora samochodowego, sterowanie 

automatycznie włączy urządzenie po wyłączeniu zapłonu i automatycznie je wyłączy po włączeniu zapłonu. 

Zwiększa to trwałość urządzenia, gdyż uruchamiane jest tylko przy wyłączonym silniku. 

Jeśli urządzenie nie będzie pracować ciągle, wpłynie to na połączenie elektryczne 

Urządzenie podłącza się bezpośrednio do akumulatora samochodowego. Czerwony kabel należy podlączyć 

do bieguna dodatniego, brązowy do bieguna ujemnego. Jeżeli dodatkowo przewód szary zostanie 

podłączony do zacisku 15 (stacyjka, radio samochodowe) akumulatora samochodowego, sterowanie 

automatycznie włączy urządzenie po wyłączeniu zapłonu i automatycznie je wyłączy po włączeniu zapłonu. 

Zwiększa to trwałość urządzenia, gdyż uruchamiane jest tylko przy wyłączonym silniku. 

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

UWAGA: Montaż powinien być wykonywany przez uprawnionych profesjonalistów! 

UWAGA: Jeśli nie zamierzasz używać samochodu przez jakiś czas, odłącz odstraszacz kun, aby 

oszczędzać baterię. 

WAŻNA UWAGA! Podłączenie elektryczne przez system CAN BUS: W przypadku pojazdu z 

systemem CAN BUS urządzenie należy połączyć szarym przewodewm bezpiecznika nr 15. 

UWAGA: Montaż powinien być wykonywany przez uprawnionych profesjonalistów! 



 

Uwagi ogólne 

Jeśli Twój samochód był już odwiedzany przez kuny, najprawdopodobniej zwierzęta zostawiły w nim swoje 

oznaczenia terytorialne. Zapachy te muszą zostać bezwarunkowo usunięte przed montażem Odstraszacza 

Kun, ponieważ kuny mogłyby dostać się nawet do komory silnika, w którym znajduje się urządzenie. 

Najlepszym sposobem na usunięcie zapachów jest dokładne mycie silnika. Ponadto zwierzęta często 

zostawiają swoje ślady pod pojazdem, np. na parkingu. Dlatego zaleca się usuwanie tych śladów 

detergentami i mopem, aby nie dać kunom powodów do obrony swojego obszaru. 

Dane techniczne 

Model MR-703 

Napięcie robocze: 12 V DC 

Zasięg działania: ~ 40 m² (w pomieszczeniach zamkniętych) 

Częstotliwość: 12 kHz 

Pobór mocy:  ~ 0,1 W 

Mikrobezpiecznik: 0,2 A 

Natężenie dźwięku: ~ 78 dB 

Kabel łączący: ~ 28 cm 

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. 

• Sprawdź, czy w kablach zasilających i przewodach podłączonych do urządzenia nie ma przerw lub uszkodzeń 

izolacji. W przypadku stwierdzenia wady lub widocznych uszkodzeń nie należy używać urządzenia. 

• 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 firmy 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. 
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