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Univerzálne prenosné zariadenie M302 
   

  
 

Popis zariadenia: 

Inovatívne vysoko efektívne prenosné zariadenie proti kunám napájané batériami. 

 

Nemusíte byť rozladení pri nečakanej návšteve kuny vo vašom domove. Toto univerzálne zariadenie nevpustí do 
vašej blízkosti kuny a ani iné hlodavce. M302 využijete vo vašom aute, dome či garáži, stodole, povale, alebo pod 
altánkom. 
Je hneď pripravené k použitiu, nie sú potrebné žiadne káble, ani komplikovaná inštalácia. 60 sekundový vysielací 
interval zabráni tomu, aby si kuna zvykla na vysokofrekvenčný zvuk. 
 

M302 Bez potreby komplikovanej kabeláže, Toto zariadenie môže byť okamžite použité na takmer 

akomkoľvek mieste. Položte, zapnite a miesto je bez kún. 

 

Môže byť upevnené tiež vo vozidle, pomocou priložených sťahovacích pások, alebo skrutiek.  
V závislosti na kvalite použitých batérii, zariadenie vydrží v nepretržitej prevádzke približne 6 mesiacov. 

 

Prevádzkový režim: 

Nová elektronika s minimálnym prúdovým odberom. Zariadenie vysiela v intervaloch vysokofrekvenčné zvuky 
trvajúce 60 sekúnd. Tieto zvuky sú ťažko počuťeľné pre ľudské ucho, ale veľmi nepríjemné pre kuny. Tieto 
vysokofrekvenčné zvuky chránia káble, hadice a iné gumové časti pred poškodením hlodavcami.  
Prosím berte na vedomie, že po zapnutí môže zariadenie začať pracovať uprostred pauzy a teda môže začať 
vysielať oneskorene, toto nie je závada zariadenia.  
 

Upozornenie! Ak chcete zariadenie použiť vo vašom vozidle, pred umývaním vozidla v autoumyvárni, musí 

byť toto zariadenie odmontované.  

 

Poznámka: Ak vo vozidle, alebo v miestnosti už boli nasťahované kuny, tak tam pravdepodobne zanechali svoje 

teritoriálne značenie. Tieto exkrécie  musia byť pred používaním zariadenia na danom mieste 
odstránené.   

 

 

 

 

 

 



 

Technické parametre: 

Napájacie batérie: 4 x “C” (nie sú v balení) 
Prúdový odber:  2 mA, v pohotovostnom režime 20µA 
Efektívny dosah:              približne. 40 m² (v uzavretej miestnosti) 
Frekvencia: 12 kHz +/- 10%, približne 78 dB 
Výstupná frekvencia: periodicky (60 sekúnd zapnuté a 60 sekúnd vypnuté) 
Indikácia: LED indikácia (periodicky)  
Upevnenie: 4 sťahovacie spony (210mm), alebo skrutky 
 

Všeobecné informácie: 

1. Elektrické spotrebiče, balenie, atď. uchovajte  mimo dosah detí. 
2. Zaobchádzajte s balením a nepotrebným materiálom správne, taka by ste neznečisťovali životné prostredie.  
3. Zariadenie poskytujte len s návodom na obsluhu. 
4. Vzhľadom na neustále zlepšovanie produktu, môže byť dizajn a technické parametre zariadenia zmenené  
  bez predchádzajúceho upozornenia.  
 

Bezpečnostné upozornenia: 

Dôležité: Na škody spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu sa nevzťahuje záruka. Výrobca nenesie žiadnu 

zodpovednosť za akékoľvek následné škody. 
- Zariadenie napájajte len uvedeným napätím 
- V prípade opravy používajte iba originálne náhradné diely, aby nedošlo k vážnemu poškodeniu 
- Opravu alebo iné práce, napr. výmenu poistky, atď môže vykonávať iba vyškolená osoba. 
- Chyby obsluhy sú mimo vplyvu výrobcu a výrobca nieje zodpovedný za vzniknuté škody. 
- Vždy skontrolujte, či je miesto vhodné pre dané zariadenie (vlhkosť) 
- Zariadenie nie je určené pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie 
týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom. 
 
Záruka: 

Na zariadenie poskytujeme dvojročnú záruku. Záruka zahŕňa opravy všetkých závad, ktoré neboli spôsobené 
neodbornou manipuláciou, ovládaním, alebo montážou.  

Vzhľadom k tomu, výrobca nemá žiadny vplyv na správnu a vhodnú montáž a prevádzku, je zrejmé, že záruka sa 
vzťahuje len na úplné zariadenie v riadnom a kompletnom stave. Výrobca nepreberá ani zodpovednosť ani záruku 
za škody alebo následné škody vzniknuté v súvislosti s týmto výrobkom najmä ak je zariadenie pozmenené alebo 
opravené, ak boli zmenené obvody, alebo boli použité neoriginálne náhradné diely, alebo keď bola škoda 
spôsobená nedbanlivým zásahom. 

Dôležitá poznámka: 

Bežné prevádzkové napätie zariadania je 6 voltov.   
Ak napätie klesne pod 3.9 volt, môže to viesť k funkčnej poruche, alebo k trvalému tónu.  
V prípade, že bude počuť vysoký tón, alebo trvalý tón, skontrolujte napätie vložených batérií a v prípade potreby ich 
vymeňte. 

Prevádzková doba s batériami v dobrom stave je približne 6 mesiacov. 

Toto zariadenie je riadené mikroprocesorom a funkcie pracujú správne až do napätia približne 3,9 volt. 

Batérie sa pri skladovaní samovybíjajú. V dôsledku toho je možné, že pri prvom použití už nie je k dispozícii plná 
kapacita batérie, čo môže viesť k skráteniu prevádzkovej doby. 

Ochrana životného prostredia: 

 S týmto výrobkom na konci svojej životnosti nesmie byť nakladané ako s bežným komunálnym odpadom, ale 
musí byť uložené na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.  Značka na výrobku v 
návode, alebo na jeho obale, poukazuje na túto skutočnosť. 
materiály sú recyklovateľné podľa ich označenia. Prostredníctvom opätovného použitia, recyklácie materiálu, alebo 
iného zhodnotenia starých zariadení, významne prispievate k ochrane životného prostredia. 
Prosím, informujte sa na miestnej správe o zodpovednom nakladaní s odpadmi mesta. 
 


