
360° ultralyd med sinusbølger
Eliminerer lydskygger, dyrene vænnes ikke til lyden

Das KOMPLETTE Marderabwehrgerät
Zuverlässige Abwehr durch 360° Ultraschall und 

verschiebbare Hochspannungs-Kontaktplatten. Die

absolute Wasserdichtigkeit ermöglicht einen tiefen

Einbau an den Eintrittsstellen des Marders zum Motor.

Mårskræmmer  

M2700 
000-054-651-A

Den PERFEKTE mårskræmmer
360° ultralyd, vandtæt til IP 65-klassificering plus 

lukket højttaler, hvormed en dyb installation ved 

adgangspunkterne er mulig. Kan modstå motorvask. 

Pulserende sinustone med ultralyd, hvor dyrene ikke 

vænnes til lyden (ikke hørbar for mennesker).
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Vandtæthed 2.0
Kan modstå motorvask
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MONTERINGSVEJLEDNING

Vi anbefaler, at installationen foretages af et specialværksted.

Hvis du har tekniske spørgsmål, bedes du kontakte os på support@kuk-marderabwehr.de

SIKKERHEDSANVISNINGER

• OBS! OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE! Fjern sikringen ved chokstarter, svejsearbejde og hurtig opladning.

• Enhedens fulde funktionalitet kan kun garanteres på køretøjer med et 12 V-batteri.

• Tilslutning til et 24 V batteri er mulig, når der anvendes en spændingsomformer.

• Beskyt altid mårskræmmeren mod overdreven varme, og undgå eller fjern forurening.

• Følg nøje trinene i denne monteringsvejledningen og dens sikkerhedsinstruktioner.

• Skader forårsaget af manglende overholdelse af monteringsvejledningen er udelukket fra ethvert ansvar.

• Rengør motorrummet og parkeringspladsen grundigt inden montering for at undgå territoriekampe 

(vi anbefaler duftmarkør�erner til motorrummet fra K&K, varenr.  000-054-780-A) (7).

Tilsigtet anvendelse: Enheden bruges til at skræmme mårer og andre vilde dyr væk fra motorrummet i motorkøretøjer 

ved hjælp af pulserende lys og aggressive, pulserende ultralydsfrekvenser.

Info: Garantien gælder kun for enheden. Der er ingen garantihæftelse for monterings- og demonteringsomkostninger!

MONTERING og IBRUGTAGNING

Monter mårskræmmeren (1) på et sted, hvor den ikke kan overophedes (f.eks. ikke direkte på udstødningsmanifolden) (B), og hvor ultralyden kan udstråle så frit som muligt for at eliminere 

lydskygger (C). IP 65-klassificeret vandtæt indkapslet elektronik og en fuldt lukket højttaler muliggør dyb montering selv i stænkvandsområdet og mårens adgangsområde. Kan modstå motorvask 

(D).  Sikringsholderen (2) skal monteres, så den er let tilgængelig. Kablet må ikke føres direkte forbi varme og roterende motordele (B).

Tilslutning af pluskabel med sikringsholder til pluspolen på 12 V-batteriet eller tilsvarende pluspol (3). Tilslutning af jordkabel til minuspol på 12 V-batteri eller køretøjets jordpunkt (4). Når 

enheden er korrekt tilsluttet, begynder LED-indikatorerne (5) at blinke (ca. hvert 3. til 12. sekund).

M2700 er en effektiv skræmmeløsning med ultralyd. Ikke desto mindre kan vi ikke garantere, at måren skræmmes væk i 100 % af alle tilfælde.

YDERLIGERE ANVISNINGER

Ultralyd er ikke hørbar for mennesker. Funktionaliteten er angivet med den blinkende LED.

Hvis enheden ikke virker, kan dette skyldes følgende årsager:

1) Driftsspændingen er ikke mellem 11 V og 14 V.

2) Sikringen er ikke i sikringsholderen eller er defekt.

3) Jordkablet er ikke tilsluttet korrekt.

TILBEHØR

- Monteringssæt nr. 1002
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OPTIONAL

Varenr.: 

000-054-780-A

Sikring

Styreenheden1x 1
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Tilslutning +

Tilslutning  -

Bortska�else: Enheden må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. 

Rådfør dig hos dine lokale myndigheder om korrekt bortskaffelse.

TEKNISKE DATA:

• Strømforsyning: 12 V bilbatteri

• Gennemsnitligt strømforbrug: ca. 2 mA

• Ultralydfrekvens: ca. 22 kHZ (+/- 10 %) pulserende i frekvens og takt, 

   SINUS

• Lydtryk: ca. 110 dB (+/- 10 %)

• Udstrålingsvinkel: ca. 360°

• Højtaler: Ultralydgenerator, der får kuplen til at vibrere

• Temperaturområde: ca. -40 °C til +80 °C

• Funktionsvisning: blinkende LED-dioder 

   (afskærmning og funktionskontrol)

• Dimensioner: ca. 85 x 53 x 42 mm

• Mini�adsikring 1 A (eller 2 A)

Også velegnet til køretøjer med CAN-bus.

Godkendelse fra den tyske føderale motorkøretøjsmyndighed 

med e1-mærkning.
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