Kunoplaš N001
Elektronika pomáha človeku na každom kroku, dokonca ako ochranca proti hlodavcom. Každý vie, akú
spúšť dokáže narobiť kuna lesná alebo kuna skalná, ak sa dostane do automobilu, chaty alebo
hospodárskych budov. Boj s kunami je odveký vzhľadom k ich neuveriteľnej schopnosti rýchlo sa množiť
či prežiť.
Kladenie klepcov a otrávených návnad síce výskyt dočasne obmedzí, ale po nejakej dobe sa nevítaný
návštevníci spravidla objavia znovu.
Zakúpené zariadenie Kunoplaš, vám veľmi účinne pomôže v boji proti kunám a zabráni k opätovnému
nasťahovaniu sa do priestorov. Zvuk vydávaný zariadením je zvieratám nepríjemný. Nakoľko je zvuk
prerušovaný, nie je možné si naň zvyknúť, spôsobuje bolesti hlavy, preto sa škodcovia z dosahu zvuku
odsťahujú.

Popis zapojenia :
Zariadenie je umiestnené v plastovej krabičke. Zo spodu krabičky sú vyvedené tri káble : čierny - GND,
červený - +12V nap. napätie, modrý - +12V spin. napätie. Kábel GND pripojíme na záporný pól batérie,
+12V nap. napätie pripojíme na kladný pól batérie, +12V spin.napätie pripojíme ku obrysovej žiarovke
alebo k inej žiarovke ktorú máme najbližšie k zariadeniu, ktorá svieti stále po zapnutí svetiel.
Ak by sme kábel +12V spin. napätie nepripojili, zariadenie by pracovalo aj po naštartovaní motora, čo
nie je potrebné a mohlo by zničiť zariadenie, nakoľko je v sieti väčšie napätie ako 15V.
Pri zapájaní zariadenia do automobilu nesmie motor bežať!
Po správnom zapojení pracuje Kunoplaš okamžite. Zariadenie začne do minúty vydávať prerušovaný
zvuk, ktorý je škodcom nepríjemný a snažia sa nepríjemnému zvuku uniknúť. Účinok si iste každý vyhodnotí sám a bude zo zariadením
spokojný.
Zariadenie bolo vyskúšané v rôznych podmienkach s častým výskytom kuny lesnej a kuny obecnej.

Umiestnenie zariadenia :

Zariadenie musíme uchytiť v priestore motora tak, aby sa k nemu nedostala voda ani po prechode mokrým terénom alebo za
daždivého počasia. Môžeme ho uchytiť prilepením na zadnú stranu zariadenia suchým zipsom a na stenu karosérie alebo pomocou
sťahovacích prúžkov k časti motora, klimatizácie atď., kde nevzniká vysoká teplota.
Zvuk kunoplašu neprenikne v dostatočnej sile mimo priestor a tak sa môže stať že Vám kuny pochodia po streche. Toto ale nie je
nedostatok zariadenia. Účel kunoplašu je , aby nám chránil elektroinštaláciu a iné časti motora pred poškodením.
Na mačky a spi tento zvuk moc nepôsobí.

Upozornenie:

Pri pobyte v priestore, kde je zapnutý Kunoplaš viac ako desať minút, môže dôjsť k bolestiam hlavy. Preto odporúčam zariadenie počas
pobytu v priestore vypnúť! Bolesti hlavy pominú po opustení chráneného priestoru do 30 minút. Nie každý počuje zvuk zariadenia
rovnako. Záleží od citlivosti sluchu.

Technické údaje:
Zvuk zariadenia:
Odber
Napájanie:

12-20 kHz kolísavý
7,5 – 8,5 mA
+12,+15 V

Záručná doba:

Záručná doba na zariadenie je po dobu 24 mesiacov.
Výrobca :
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