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WK0508 – Odganjalec glodavcev in kun za avtomobile 

 

Namenjen zaščiti materialov pred glodanjem glodavcev, preprečuje propadanje žic in cevi 

avtomobila, avtodomov, kosilnic, traktorjev itd. Med sestavinami, ki se uporabljajo za izdelavo svečk, 

cevi in turbo cevi so nekatere sestavine na bazi koruznega ali krompirjevega škroba, nekatere iz 

sladkornega trsa; glodavci imajo to radi. 

Strošek popravila kadar je treba zamenjati celotni kabelski sveženj zaradi poškodbe lahko znaša od 

100€ do 3000€. 

UČINKOVITOST 

Odganjalec je testiran in dokazan v neodvisnih laboratorijih. Ultrazvok moti sluh glodavcev in jih 

privede v stanje stresa. Ker ne morejo prepoznati nevarnosti in se zato počutijo negotovo, glodavci 

zapustijo vozilo. Močno jih moti ultrazvok, katerega frekvenca se s časom spreminja in se tako izogne 

odvisnosti. 

UPORABA 

Postavljanje 

1.Namestite napravo pod pokrov avtomobila. Izogibajte se območjem z visokimi temperaturami (npr. 

izpušnemu kolektorju). 

2.Beli konektor priključite na vhod ultrazvočnega odganjalca glodavcev. 

3.Priključite rdečo žico na pozitivni(+) pol avtomobilskega akumulatorja. 

4.Priključite črno žico na negativni (-) pol avtomobilskega akumulatorja. 

5.S priloženimi pritrdilnimi elementi pritrdite enoto v motorni prostor. 

Naprave ne postavljajte tam, kjer bi lahko motila premikajoče se dele. 

Način delovanja 

1.Pritisnite gumb ON / OFF, če želite vklopiti napravo. 4 LED lučke utripajo 2 sekundi. 

2.Indikator na sredini 10 sekund hitro utripa rdeče. Naprava deluje. 

3.Ultrazvočni način 120 sekund: izmenični ultrazvok in bliskavica. Prenos ultrazvočnega signala se 

spreminja med 25 kHz in 55 kHz. 

4.Ultrazvočni način 180 sekund: naprava znova zažene cikle korakov od 3 do 4, dokler ne zazna 

vibracij motorja. 

VARNOST AVTOMOBILA 

Oddajnik ne vpliva na funkcionalnost vozila. Porabi malo energije iz akumulatorja vozila. Naprava ne 

deluje, ko je motor vozila ugasnjen. Takoj ko se vozilo zažene, se naprava samodejno izklopi in 

preklopi v stanje pripravljenosti. 

Baterija: če je napetost akumulatorja nižja od 10,5 V, odganjalec preneha delovati, da bi ga zaščitil. 



Tehnične značilnosti:  

Moč: 12 V – 24 V DC (enosmerni tok). 

Poraba: 0,6 W – 1,2 W. 

Frekvence: nihanja med 25kHz in 55 kHz. 

 


