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Popis výrobku: Odpuzovač hlodavců a zvířat do auta. Výrobek má silný a stabilní výkon. 

Po nastartování vozidla je odpuzovač hlodavců v pohotovostním režimu, když se vozidlo zastaví, díky 

inteligentní detekci funkce zastavení vozidla, po 120 vteřinách se zařízení automaticky přepne 

do pracovního režimu. Zelené světlo začne blikat a zařízení bude vydávat ultrazvuky, aby odpuzovalo 

hlodavce! 

 

Způsob instalace 

 

1. Zařízení je šetrné k životnímu prostředí. Nedráždí domácí zvířata ani ptáky. Je neškodné - nezabíjí 

hlodavce. 

Zařízení se obvykle instaluje do motorového prostoru. Je zakázána instalace na místa, kde by to 

ztížilo kontrolu nebo údržbu vozidla. Odpuzovač by měl být namontován tak, aby elektroakustický 

snímač, umístěný na boku zařízení, mohl volně vydávat zvuk směrem k oblasti, která má být 

chráněná (tj. bez jakýchkoliv překážek na cestě při emisi signálu). Zařízení by nemělo být vystaveno 

mastnotě, oleji a vodě. 

Připojení napájení:  Vzhledem k nízké spotřebě energie lze zařízení namontovat za jakoukoli pojistku 

nebo přímo na svorky baterie. Připojte červený kabel ke kladnému pólu, černý k zápornému pólu 

napájení. 

 

Kabely by měly být v bezpečné vzdálenosti od součásti s vysokou teplotou, jako jsou výfukové 

potrubí a motory. Když je spínač odpuzovače zapnutý, zařízení pípne, kontrolka uprostřed bude 

blikat a po 120 vteřinách se změní na zelené světlo. 

Po nastartování vozidla je zařízení k odpuzování hlodavců v pohotovostním režimu (bliká červené 

světlo), po zastavení vozidla přejde zařízení po 120 vteřinách do normálního pracovního režimu. 

Za účelem ochrany zařízení je ke kabelu připojena pojistka. Pokud zařízení nefunguje, nejprve 

zkontrolujte, zda nedošlo k přepálení pojistky. 

 

Popis práce výrobku 

1. Na přední straně panelu jsou tři LED diody, na obou stranách silná LED dioda a uprostřed kontrolka 

provozu (dvoubarevná): červené světlo bliká, když se výrobek zastaví, a zelené světlo, když funguje; 

2. Když je spínač zapnutý, bliká provozní indikátor (červené světlo), ultrazvuková vlna nefunguje a 

pohotovostní proud činí 3 mA. 

 

Přibližně 120 vteřin poté, co se vozidlo zastaví, výrobek zahájí ultrazvukový provoz. Pracovní 

kontrolka problikne z červeného na zelené světlo a zařízení vysílá ultrazvukovou vlnu (odesílá 

automatickou změnu frekvence ultrazvuku: 20-60 kHz). Výrobek přestane pracovat, 

když nastartujete vozidlo (bliká červená dioda). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výkonové parametry výrobku 

 

 

Výkonové parametry 

Pracovní napětí 12 V DC 

Pracovní proud Pohotovostní režim: 3 mA (při nastartovaném vozidle,  

výkon výrobku je velmi malý, nemá vliv na vozidlo) 

Pracovní režim: 20-50 mA 

Ultrazvuková frekvence 14-60 kHz 

Funkce světla 

Během jízdy vozidlem Výrobek přestává pracovat, bliká červené světlo 

Inteligentní detekce Zelené světlo, blikání, spuštění výrobku a automatické 

inteligentní spuštění. 

Odpuzovač hlodavců přestane pracovat po nastartování 

vozidla. 

Automaticky zapne pracovní režim po 120 vteřinách 

od zastavení vozidla. 

 

 

 

Likvidace 

Toto zařízení nesmí být likvidováno spolu s domovním odpadem. Musí být doručeno 

do sběrného místa, kde jsou shromažďovány a likvidovány televizory, počítače atd. 

(informace o umístění těchto sběrných míst pro použité elektronické zařízení získáte 

od místních úřadů nebo obecních úřadů). 

 

  



 
Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 20 

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko 

s plnou odpovědnosti prohlašuje, že: 

 

Odpuzovač hlodavců, kun a jiných zvířat do auta REX 3000 

Typ: G73170, Model: DC-9004 
 

splňuje požadavky směrnice 2014/30/ES Evropského parlamentu a Rady: 

ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 

elektromagnetické kompatibility  

a harmonizovaných norem 

EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN61000-3-2:2014, 

EN61000-3-3:2013, EN61000-6-1:2007 

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení 

typu ES č. BST1507431950001EC-1 ze dne 4. 8. 2015 

vydaného společnosti Shenzhen BST Technology Co., Ltd. 

Building No. 23-24, Zhiheng Industrial Park, Guankouer Road, Nantou, 

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Čína 

tel.: 400-882-9628, 8009990305 

www.bst-iab.com, e-mail: christina@bst-iab.com 

 

 

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn 

nebo přestavěn bez souhlasu výrobce. 

 

 

 

 

 

Kietlin, 17. 6. 2020     Mgr. Grzegorz Kowalczyk 

Místo a datum vystavení    Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby 

 

 



Záruční list 

1. Název zařízení a číslo výrobku  ………………………………………………... 

2. Datum nákupu    ………………………………………………... 

3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením. 

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Razítko prodávajícího   ………………………………………………... 

Datum a podpis.    ………………………………………………... 

6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ………………………………………………... 

 

Záruční podmínky 

 

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců 
od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 
12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze 
a způsobu použití. 
Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. 
Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné 
předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené 
údržby. 
Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 
zpracování. 
Nárok na uplatnění záruky zaniká: 
1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 
2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o. 
3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 
4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 
5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 
6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 
7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 
8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 
9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 
Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebeni v důsledku jejích normální funkce (např. 
opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 
Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 
Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 
o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, 
budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí. 
Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. 
Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem 
zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 
Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe 
do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, 
nelze uznat jako záruční vady! 
Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým 
prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou 
v záruce uznány. 

 


