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Ultrazvukový bateriový plašič kun a lasic 
 
 
Návod k použití 
 
Žádné líčení speciálních pastí, žádné zabíjení jinak užitečných zvířat! Šetřete životní prostředí! Toto zařízení 
Vám poslouží k ekologickému odhánění kun z domů, skladů, stájí, chlévů, kurníků, králíkáren, kůlen, vozidel, 
garáží, prokousávání pneumatik a ohlodávání zapalovacích kabelů a z půd či z jiných prostorů, kde vyhledávají 
tato nevítaná zvířata pamlsky nebo potravu a kde mohou způsobit škody například zadávením drůbeže. Tento 
přístroj vyhání a odpuzuje nejen šelmy kunovité, kuny, tchoře, ale i šelmy lasicovité. Hluk zvuk, který přístroj 
vysílá, lidské ucho téměř neslyší. Každých 20 sekund po dobu 2 x 1,5 sekund s přerušením dalších 20 sekund 
vysílá tento přístroj velmi vysoký tón o frekvenci 12000 Hz. Tento zvuk je velmi nepříjemný pro kuny a jiné 
podobné šelmy, které rychle opustí tímto způsobem chráněný prostor. Ihned připraven k zapnutí, bez připojení k 
napájení. Intervalové zapínání brání tomu, aby si kuna na tón zvykla. Díky bateriovému napájení lze toto 
zařízení ihned kdekoliv umístit a použít. Trvalý provoz až cca 12 měsíců, dle kvality baterie. 
 
Návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. 
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento 
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

     

Působí proti  
 
Kunám, lasicím, tchořům atd. 
 
 
Příklady pro použití 
 
• Motorový prostor auta 
• Půdy a střešní prostory 
• Sklepy a jiné prostory 
• Přístřešky, pergoly, atd. 
 
 
 
 

  

 
1. Reproduktor 
2. Otvor pro připevnění 
3. LED provozní kontrolka 
4. Prostor pro baterie R20 / 1.5 V / 2 ks 
5. Vypínač 

Návod k  použití  
 
• Vyšroubujte šroub na spodní straně zařízení 4 
• Vložte 2 ks baterií typu R20 1,5 V. Dodržujte přitom správnou polaritu naznačenou znaménky + a - 
• Vložte zpět víčko pro baterie a šroub znovu zašroubujte 
• Zavěste plašič na tento nástěnný držák 
• Stiskněte vypínač 5, tím se uvede, přístroj do provozu 
• Po zapnutí se rozsvítí červená LED dioda, po vypnutí krátce 5x zabliká LED dioda a přístroj se vypne 
 
 
 
Údržba a likvidace p řístroje 
 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace CE neprovádějte žádné zásahy do plašiče. Případné opravy 
svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte 
jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské 
hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot 
představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. 
 



Elektrický plašič kun až na příležitostné čištění nevyžaduje žádnou údržbu. 

K čištění používejte prosím pouze měkkou, vlhkou textilii bez režných, rozpouštěcích a chemických čisticích 
prostředků. 

Není-li již plašič kun přes intaktní napájení funkční, popř. opravitelný, musí být potom odstraněn podle platných 
zákonných předpisů. 
  
Záruka  
 
 
Na plašič kun poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení 
návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou. 
 

Technické údaje 
 
Provozní napětí :  1,5 V baterie R20 / 2 ks 
Příkon :  4 mA 
Klidová spotřeba :  20 μA 
Kmitočet :  12000 Hz 
Interval :  20 s 
Interval spínání :  2 x 1,5 s 
Trvalý provoz :  12 měsíců / dle kvality baterie 
Akustická hlasitost :  85 dB 
Dosah působení :  40 m2 
Akční rádius :  180° horizontálně 
Typ ochrany :  IP 64 
Pracovní teplota :  -10 až +40°C 
Materiál :  ABS plast 
Barva :  černá 
Hmotnost balení :  0,25 kg 
Rozměr balení : 13,3 x 7 x 4,8 cm 
Obsah balení :  plašič, příslušenství, návod v češtině 
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