Návod k použití přístroje: Deramax‐Auto (ultrazvukový odpuzovač kun a hlodavců)
Popis přístroje:
Tento odpuzovač kun a hlodavců je určen k ochraně automobilů, zemědělských strojů, karavanů, obytných
automobilů apod., před kunami a hlodavci. Odpuzovač využívá vysoké citlivosti sluchu kun a hlodavců a vysílá
pro ně velmi nepříjemné signály v ultrazvukovém pásmu. Škůdci jsou stresováni a chráněný prostor opouští.
Uvedení do provozu:
Odšroubujte 4ks vrutů na zadní straně odpuzovače kun a hlodavců a sejměte zadní kryt. K bateriovému
kontaktu uvnitř přístroje připojte 9V baterii (6F22). Odlepte krycí vrstvu samolepky umístěné uvnitř
odpuzovače (na plastové destičce) a baterii položte (přilepte) na samolepící vrstvu (tím je zamezeno pohybu
baterie v přístroji). Osaďte zpět zadní kryt a znovu jej upevněte pomocí 4 vrutů, které dobře utáhněte. Páčku
vypínače odpuzovače nastavte do polohy „ON“, tím je přístroj zapnutý. Zkontrolujte činnost přístroje.
Kontrola činnosti přístroje:
Přístroj vydává každých 18 sekund akustický signál. Tento kontrolní signál oznamuje uživateli, že přístroj je
v činnosti. V případě, že akustický signál již není slyšitelný, je nutné vyměnit baterii v odpuzovači.
Umístění přístroje:
Je vhodné najít takové místo, aby ve směru vyzařování signálu bylo co nejvíce volného prostoru. V případě, že
je škůdcem kuna a tato se již vyskytovala v motorovém prostoru automobilu a zanechala tam své pachové
stopy, je bezpodmínečně nutné umýt motorový prostor auta. Stejné opatření doporučujeme i v zemědělských
strojích, karavanech apod. Současně je nutné pomocí čisticích prostředků umýt prostor pod autem, také kvůli
odstranění pachových stop. Pro upevnění odpuzovače v prostoru, který chcete ochránit, využijte montážní
příruby po stranách přístroje, prostřednictvím kterých odpuzovač přišroubujte pomocí vrutů na vhodné místo.
Upozornění:
Nebezpečí, že kuna, nebo hlodavci navštíví automobil, hrozí pouze v případě zaparkovaného vozu. Dle
evropské legislativy, pokud má být přístroj na plašení kun v provozu i při běžícím motoru, musí být v
dokumentaci uvedeno, že toto bylo testováno u každého typu automobilu nacházejícího se v prodeji na trhu.
Takto finančně nákladné zkoušky jsou samozřejmě nereálné, a proto jsme na základě stávající legislativy
povinni upozornit na nutnost vypnutí odpuzovače před jízdou a jeho zapnutí až při zaparkování vozu.
Upozornění:
Generovaný signál má silný odpuzovací účinek na různé druhy škůdců, nicméně ne vždy je ale možné dosáhnout optimálních výsledků při
odpuzování. Některé důvody uvádíme zde:
1.Škůdci mají v prostoru s odpuzovačem, nebo v jeho okolí ukrytá mláďata, a tyto nejsou ochotná opustit „za žádnou cenu“.
2.V době velkého nedostatku potravy, kdy jsou škůdci schopní dohledat potravu pouze v prostoru chráněném odpuzovačem, jsou schopni si pro
potravu „zajít“ i do chráněného prostoru. Je potřeba si uvědomit, že škůdce si pravděpodobně vybere raději stresující zážitek ze signálu
odpuzovače, než „smrt v důsledku hladu“.
3.Jestliže se jedná o divoké zvíře, které si značkuje své teritorium, je s jeho odpuzením větší problém (jedná se zejména o kunu), protože takové
zvíře velmi nerado opouští „svůj“ označený prostor. V tomto případě doporučujeme vyčistit všechna místa, kde mohla zvířata zanechat své
pachové stopy.
4.Škůdce může trpět vrozenou, nebo získanou vadou sluchu. V tomto případě může být vůči signálu odpuzovače imunní.
Výrobce neodpovídá za ev. škody na majetku a zdraví způsobené škůdci v průběhu použití odpuzovače!

Technické údaje:
Napájení odpuzovače kun a hlodavců: 9Vss (9V baterie typ 6F22).
Pracovní kmitočet: 22kHz
Výrobce: Deramax.cz s.r.o., Žerotínova 788, Valašské Meziříčí, 757 01
Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Deramax.cz s.r.o.

