Odstraszacz kun do pojazdów
z instalacją 12 V/DC M186

Instrukcja montażu

1.

Wyjmij bezpiecznik

Podczas montażu odstraszacza
kun proszę wyjąć bezpiecznik
urządzenia z podstawy bezpiecznika, który znajduje się
na czerwonym przewodzie.

2.

W celu wypięcia bezpiecznika
należy nacisnąć białą ramkę
z obu stron, tak aby oba zakończenia zbliżyły się do siebie,
a następnie należy delikatnie
przekręcić bezpiecznik.

Prawidłowo rozmontowany
bezpiecznik.

Gdzie zamontować?

Odstraszacz kun należy zamontować w suchym
miejscu pojazdu, w którym temperatura nie jest
zbyt wysoka, a ultradźwięki będą prawidłowo rozchodzić się po całej komorze silnika.

Ultradźwięki rozprzestrzeniają się w analogiczny
sposób, jak światło - za przeszkodami powstaje
swego rodzaju “cień”, ponieważ ultradźwięki nie
przenikają przez przedmioty.

Urządzenia nie można montować w bezpośrednim sąsiedztwie kolektora wydechowego
ani w innych miejscach, w których może zostać
wytworzona wysoka temperatura.

Głośnik w samochodzie powinien być ustawiony
w miejscu, z którego fale ultradźwiękowe dotrą do
zagrożonych miejsc bez przeszkód. Zakres wysyłania promieniowania wynosi 150 stopni.

3.

Jak zamontować?

Kabel dodatni z zintegrowaną obudową bezpiecznika należy podłączyć do zasilania “+ 12V”.

Przewód masy podłączyć do zacisku masy
pojazdu „– 12V”.

Kabel do “przekaźnik 15” należy podłączyć do
“przekaźnik 15” pokładowej sieci elektrycznej pojazdu. Styk znajduje się najczęściej przy stacyjce
zapłonu lub przy wtyczce Euro radia samochodowego. Po prawidłowym podłączeniu kabla do
“przekaźnik 15”, urządzenie będzie uruchamianie
automatyczne po wyłączeniu silnika podczas
parkowania samochodu.

Jeżeli zlokalizowane “przekaźnik (złącze) 15” jest
niemożliwe, należy znaleźć inny przekaźnik, który podczas postoju samochodu jest odłączony
a podczas pracy silnika połączony z “plusem”.

Wskazówka:
jeżeli do modułu “złącze 15” nie dostanie przyłączony
przewód, to odstraszacz kun będzie włączony zarówno
podczas postoju, jak i w trakcie jazdy samochodem.

W wybranych pojazdach może to być np. gniazdko zapalniczki. Podłączenie przewodu do “przekaźnik (złącze) 15” gwarantuje skuteczność odstraszacza kun w czasie postoju pojazdu.

4.

Montaż płytek odstraszających

Jeżeli urządzenie zostało podpięte prawidłowo,
następnie należy zamontować elektryczne płytki
odstraszające.
Płytki elektryczne należy zamontować w miejscach, w których kuna może się poruszać.

Płytki wysokonapięciowe należy zamontować
w komorze silnika, przykręcając za pomocą
śrub (widoczne otwory) lub za pomocą opasek
zaciskowych zamocować do wiązek kablowych
lub węży znajdujących się w pojeździe.

Uwaga
zewnętrzna część metalowych płytek nie może mieć kontaktu z innymi metalowymi elementami samochody
czy śrubami. Wewnętrzna (tylna) strona nie ma części metalowych.

5.

Uruchomienie

Bezpiecznik, który został przed rozpoczęciem montażu wyjęty z podstawy bezpiecznika, należy
ponownie tam zamontować.

Wskazówka:
Jeżeli wszystkie elementy zostały prawidłowo podłączone, pojazd jest zaparkowany a silnik wyłączony to płytki zaczną
przewodzić wysokie napięcie i mała lampa LED zacznie migać (co 5-12 sekund). Podczas pierwszego uruchomienia należy
odczekać około pięciu minut do zapalenia się diody LED.

6.

Lista kontrolna wyszukiwania usterek

1)

Pomiar kontrolny:
czy występuje napięcie 12 V (napięcie stałe,
akumulator samochodowy) pomiędzy zaciskiem
+ 12 V a masą (- 12 V)?

2)

Pomiar kontrolny:
Urządzenie nie działa, jeżeli kabel, prowadzący do
„złącza 15”, podłączony jest do napięcia dodatniego (w stosunku do masy pojazdu).

7.

3)

Jeżeli po upływie 5 min dioda LED nie miga,
napięcie zasilania jest podłączone a kabel do
„złącza 15” nie jest podłączony do plusa może
występować zwarcie płytek wysokiego napięcia.
W tym przypadku jedna lub wiele płytek dotyka
masy pojazdu i wysokie napięcie się rozładowuje
(zwarcie).

4)

Płytki kontaktowe (metalowa część płytki)
nie mogą mieć połączenia z żadnymi innymi metalowymi częściami pojazdu (niebezpieczeństwo
zwarcia).

Wskazówki dotyczące zagrożeń
podczas prac konserwacyjnych

Po wyłączeniu urządzenia, płytki kontaktowe mogą jeszcze przez jakiś czas (maksymalnie do
3 minut) znajdować się pod napięciem.
Po wyłączeniu urządzenia należy odczekać 3 minuty przed rozpoczęciem prac związanych
z konserwacją (usunąć bezpiecznik z czerwonego przewodu).
Jeżeli prace mają zostać wykonane nagle bez odczekania, wyłączeniu urządzenia należy
wywołać krótkotrwałe zwarcie (ok.1-3 sekundy), łącząc na krótko płytki wysokonapięciowe
i masę pojazdu za pomocą kabla. Spięcie spowoduje natychmiastowe rozładowanie
kondensatora i zanik napięcia na płytkach.
Uwaga: wysokie napięcie emitowane przez odstraszacz kun nie jest niebezpieczny dla ludzi,
jednak osoby chore lub wrażliwe powinni szczególnie uważać podczas kontaktu z urządzeniem,
ponieważ może stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia.
Przed rozpoczęciem prac spawalniczych przy pojeździe, procesu doładowania akumulatora
z zewnątrz przy pomocy szybkiej ładowarki lub uruchamiania samochodu przy pomocy
zewnętrznych kabli, należy wcześniej odłączyć urządzenie odstraszające kuny (wyjąć
bezpiecznik z uchwytu mocującego).

8.

Wskazówka ogólna

Przed zamontowaniem odstraszacza kun, proszę dokładnie wyczyścić komorę silnika pojazdu,
a także miejsce, na którym zaparkowany jest pojazd.
Kuny znaczą swój rewir śladami zapachowymi i mogą stać się bardzo agresywne, jeżeli wyczują
w swoim rewirze zapach innej kuny. Odstraszacz kun z wysokonapięciowymi płytkami i ultradźwiękami
stanowią skuteczną ochronę przed kunami. Pomimo tego nie przyjmujemy gwarancji na to, że 100%
kun zostanie wypłoszonych z obszaru zastosowania odstraszacza.
Dane techniczne: Napięcie robocze: 12 - 15 V/DC (akumulator samochodowy) | Przeciętny pobór prądu:
< 5 mA | Automatyczne wyłączanie: jeżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej 11,5 V (± 5%) | Napięcie
wyjściowe: ok. 200 - 300 V/DC | Częstotliwość ultradźwięków: ok. 22 kHz ± 10% | Ciśnienie akustyczne:
maks. ok. 100 dB ± 15% | Kąt rozchodzenia się ultradźwięków: ok. 150 stopni | Głośnik: specjalny ceramiczny głośnik piezoelektryczny z aluminiową kulistą membraną | Zakres temperatur: ok. - 25 - + 80°C |
Wskaźnik optyczny funkcji: migająca dioda LED (co około 5 - 12 sekund) | Długość przewodu wysokiego
napięcia: 1x ok. 4 m (± 10%) | Bezpiecznik w uchwycie bezpiecznika: 500 mA | Płytki kontaktowe wysokiego napięcia: 6 sztuk, po około 40 x 40 x 1,5 mm | Wymiary urządzenia podstawowego: ok. 125 x 70 x
31 mm (dł. x szer. x wys. bez przejścia kabla i uchwytów mocujących). Nadaje się do pojazdów posiadających CAN.-Bus. | Przewód od złącza 15: gdy jest połączony z „plusem”, wyłącza odstraszacz kun. Gdy jest
połączony z „minusem”, lub nigdzie nie podłączony, włącza odstraszacz.

9.

Ważna informacja

Wszystkie urządzenia są w czasie i na końcu produkcji dokładnie testowane. Prosimy jednak przed zamontowaniem urządzenia w pojeździe o dodatkowy test. Proszę podłączyć przewód masy z ujemnym
biegunem akumulatora oraz przewód plusowy z wbudowanym bezpiecznikiem z dodatnim biegunem
akumulatora. Kabel od „złącza 15” pozostawić niepodłączony. Płytki wysokonapięciowe należy położyć na izolacyjnym podłożu (np.: papier, drewno). Najpóźniej po 5 minutach dioda LED w urządzeniu
powinna błyskać w odstępach od 5 do 12 sekund. Jeżeli tak jest to urządzenie jest sprawne i może być
zamontowane w pojeździe.
Uwaga! Po odłączeniu od akumulatora w ciągu max. 3 min. płytki wysokonapięciowe mogą się jeszcze
znajdować pod napięciem. Przed wbudowaniem do pojazdu proszę je najpierw rozładować. (Zobacz
wskazówki podczas prac konserwacyjnych). Podczas testu nie wolno dotykać płytek wysokonapięciowych! Jeżeli urządzenie pomimo pomyślnego testu przed zamontowaniem nie funkcjonuje, przyczyną
tego może tylko być błąd przy montażu (zobacz instrukcja montażu). Na nasze urządzenie udzielamy
ustawowej gwarancji.

