
INSTRUKCJA OBSŁUGI

AOdHa
ODSTRASZACZ GRYZONI

Opis
Urządzenie  stosuje się w pojazdach, gdzie występuje napięcie 12V DC. Małe gryzonie w pojazdach mogą spowodować znaczne 
szkody, przegryzając przewody, kable, lub materiały izolacyjne. Urządzenie chroni miejsce gdzie jest zamontowane przed gryzoniami 
(myszami, kunami, szczurami, łasicami, etc). Emituje przerywany ultradźwiękowy sygnał of zmiennej częstotliwości (gryzonie nie są 
w stanie przyzwyczaić się do takiego dźwięku i nie zamieszkują chronionego „dźwiękami” obszaru).  Model AOdHa „cichy” emituje 
sygnały dźwiękowe niesłyszalne dla człowieka. Model AOdHa „słyszalny” (dźwiękowy) emituje sygnał dźwiękowy słyszalny dla 
człowieka. Działanie urządzenia jest sygnalizowane za pomocą lampki LED. Jej świecenie oznacza, że urządzenie pracuje. Po starcie 
silnika gaśnie. 
Charakterystyka urządzenia
Odstraszacz jest mały, lekki i uniwersalny. Pobiera znikomy  prąd. Został zatwierdzony przez Instytut Zdrowia w Pradze. Urządzenie 
jest przyjazne dla środowiska. Nie drażni zwierząt domowych lub ptaków. Jest nieszkodliwe – nie zabija „irytujących” gryzoni. 
Montaż i uruchomienie
Urządzenie jest zwykle montowane w miejscu, gdzie jest zamontowany silnik. Optymalne miejsce, sposób mocowania i podłączenia 
zasilania jest w różnych pojazdach inny. Zaleca się zlecenie montażu urządzenia serwisowi samochodowemu. W przypadku montażu 
własnymi środkami należy przestrzegać następujących zasad: Miejsce mocowania: Nie wolno instalować w miejscach, które 
utrudniłoby przegląd lub konserwację pojazdu. Odstraszacz należy tak zamontować, aby przetwornik elektroakustyczny, który 
znajduje się z boku urządzenia, mógł swobodnie emitować dźwięk w kierunku obszaru, który ma być chroniony (tj. brak 
jakichkolwiek przeszkód na torze emisji sygnału). Urządzenie nie powinno być narażone na działanie smaru, oleju oraz wody (np. 
podczas jazdy w deszczu). Umieszczanie odstraszacza w obudowie plastikowej nie jest zalecane, ponieważ w takim przypadku 
nastąpi pogorszenie sprawności urządzenia. Jeżeli jest ono zabrudzone, należy je wyczyścić. Sposób mocowania: Ze względu na 
małe wymiary oraz małą wagę, urządzenie można zamontować za pomocą dołączonych zacisków do innej stabilnej części w strefie 

osilnika. Ta część nie może wibrować ani podgrzewać się do temperatury większej niż 80 C. Należy skrócić kabel zasilający 
urządzenie, jeżeli jest za długi  i zamocować go stabilnie, aby zapobiec groźnej sytuacji, gdy luźny przewód dostanie się w ruchome 
elementy silnika. Podłączenie zasilania: Ze względu na niski pobór prądu (10mA w spoczynku, 15mA w trakcie pracy) oraz 
zabezpieczenie własnym bezpiecznikiem (szybki, 100mA), urządzenie może być zamontowane za jakimkolwiek bezpiecznikiem lub 
bezpośrednio do zacisków akumulatora. Odstraszacza nie należy instalować przed stabilizatorem napięcia samochodu ani na wyjściu 
z alternatora lub prądnicy ponieważ tam występujące skoki napięcia mogą zniszczyć urządzenie. Przed własnym montażem 
urządzenia należy sprawdzić czy napięcie w systemie zasilającym auto przy wyłączonym silniku wynosi 10-13,3VDC oraz przy 
włączonym jest w zakresie 13,3 – 17V DC. Jeżeli jest inaczej, nie należy  podłączać odstraszacza i należy skontaktować się   z 
producentem urządzenia. Przewód czerwony podłączyć do bieguna dodatniego, czarny do bieguna ujemnego zasilania. 
Uruchomienie: Bezpośrednio po podłączeniu zasilania urządzenie zacznie od razu działać. Zaleca się sprawdzenie, czy 
gdy silnik nie pracuje, urządzenie działa, 
gdy silnik pracuje, czy urządzenie nie działa 
oraz czy urządzenie włącza sygnał alarmowy pojazdu ( jest to bardzo mało prawdopodobne). 
Konserwacja
Urządzenie nie wymaga konserwacji, z wyjątkiem okresowej kontroli jego działania i mocowania. Jeżeli pojazd nie jest używany 
przez dłuższy czas (1-2miesiące), należy kontrolować stan naładowania akumulatora przynajmniej co 2 tyg. i go ewentualnie 
doładować.
Warunki transportu, przechowywania i naprawy
Odstraszacz w transporcie powinien być traktowany jak każde urządzenie elektroniczne. Może być magazynowany w dowolnej 

o opozycji – temperatura otoczenia -40 C do +60 C, wilgotność względna ≤ 80%. Naprawę można wykonać u producenta lub w 
autoryzowanym punkcie serwisowym. 
Bezpieczeństwo
Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem urządzenia. Urządzenie powinno być 
używane zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Należy zabezpieczyć kabel sieciowy przed działaniem wysokich temperatur, przed 
ostrymi krawędziami. Urządzenie nie powinno być narażone na działanie wilgoci. Jeśli woda przedostanie się do urządzenia może ono 
zostać uszkodzone lub narazić na porażenie prądem elektrycznym użytkownika. 
Usuwanie urządzenia
Urządzenie zawiera wiele elementów, które mogą zostać poddane recyklingowi. Powinno być traktowane jak każdy inny wyrób 
elektroniczny i usuwany zgodnie z odpowiednimi w danym kraju regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Urządzenie nie 
zawiera toksycznych części. Producent urządzenia FORMAT 1 spol. S r.o., Mlynska c.p. 304, c.or. 84, 683 52 Krenovice u Brna, 
Republika Czeska. Producent zachowuje sobie prawo do zmiany danych technicznych urządzenia.
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