
360° ultraheli puhastoonid
Väldib akustilisi varje, ei muutu harjumuspäraseks

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.

Nugisetõrje seade  

M2700 
000-054-651-A

TÄIUSLIK nugisetõrje seade 
360° ultraheli, veekindluse aste IP 65, pluss suletud 

kõlar, mis võimaldab paigaldada selle sügavamale 

loomade sisenemiskohtadesse. Talub isegi mootori 

pesemist. Pulseerivad ultraheli puhastoonid, mis ei 

muutu harjumuspäraseks (inimestele kuuldamatu).
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Veekindlus 2.0
Talub isegi mootori pesemist

360°
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PAIGALDAMISJUHEND
Soovitame tellida paigalduse töökoja kaudu.
Tehniliste küsimuste korral pöörduge meie poole: support@kuk-marderabwehr.de

OHUTUSJUHISED
• TÄHELEPANU,  ÜLEPINGEKAITSE! Eemaldage kaitse käivitusabiseadme kasutamisel, keevitustöödel ja kiirlaadimisel.
• Seadme täielik funktsionaalsus on tagatud ainult 12 V akuga sõidukite korral.
• Pingemuunduri kasutamisel on võimalik ühendus 24 V akuga.
• Nugisetõrje seadet tuleb kaitsta liigse kuumuse eest ja vältida selle saastumist, vajadusel puhastada.
• Järgige kindlasti paigaldamisjuhendis toodud töökäike ja ohutusjuhiseid.
• Paigaldusjuhise eiramisest tingitud kahjude eest tootja ei vastuta.
• Enne paigaldamist puhastage põhjalikult mootoriruum ja parkimisplats,  et vältida võitlust territooriumi 
   pärast (soovitame mootoriruumi jaoks K&K lõhnamärkide eemaldajat, toode nr  000-054-780-A) (7).

Otstarbekohane kasutamine: Seade on ette nähtud nugiste ja teiste metsloomade eemal hoidmiseks mootorsõidukite 
mootoriruumist pulseeriva valguse ja agressiivsete, pulseerivate ultrahelisagedustega.

Teave: Garantii kehtib ainult seadme kohta, ei laiene paigaldus- ja eemalduskuludele!

PAIGALDUS ja KASUTUSELEVÕTT
Paigaldage nugisetõrje seade (1) kohta, kus see üle ei kuumene (nt mitte otse väljalasketoru juurde) (B) ja ultraheli saab võimalikult vabalt levida, et vältida akustiliste varjude tekkimist (C). 
Veekindluse kaitseastmele IP 65 vastavalt suletud elektroonika ja täielikult kaetud kõlar võimaldavad sügavat paigaldust ka veepritsmete piirkonnas ja nugiste sisenemise alal. Talub isegi
mootori pesemist (D).  Kaitsmehoidik (2) peab olema paigaldatud hästi ligipääsetavasse kohta. Juhtme ei tohi paigaldada kuumade ja pöörlevate mootoriosade vahetusse lähedusse (B).
Kaitsmehoidikuga plussjuhtme ühendus 12 V patarei plusspoolusele või samalaadsele plusspoolusele (3). 
Massijuhtme ühendus 12 V patarei miinuspoolusele või sõiduki massile (4). Kui seade on õigesti ühendatud, hakkavad LEDid (5) vilkuma (ca iga 3 – 12 sekundi järel).

M2700 on ultrahelil põhinev tõhus kaitselahendus. Sellele vaatamata ei saa me 100% garanteerida, et ükski nugis kunagi sisse ei pääse.

TÄIENDAVAD JUHISED
Ultraheli on inimestele kuuldamatu. Toimivust näitab vilkuv LED.
Kui seade ei tööta, siis võivad selleks olla järgmised põhjused:
1) Tööpinge ei ole 11 V ja 14 V vahel.
2) Kaitse ei ole kaitsmehoidikus või on defektne.
3) Massijuhe ei ole õigesti ühendatud.
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TEHNILISED ANDMED
• Tööpinge: 12 V autoaku
• Keskmine voolutarve: ca 2 mA
• Ultrahelisagedus: ca 22 kHZ (+/- 10 %) 
   sageduse ja ajaga pulseeriv, PUHASTOON
• Helirõhk: ca 110 dB (+/-  10 %)
• Kiirgusnurk: ca 360°
• Kõlar: Ultraheli kere põrutusheli andur, 
   et panna kuppel vibreerima
• Temperatuurivahemik: ca -40 °C kuni +80 °C
• Toimivusnäidik: vilkuv LED (heidutamine ja toimivuskontroll)
• Mõõtmed: ca 85 x 53 x 42 mm
• Mini-lamekaitse 1 A (või 2 A)
Sobib ka CAN Busiga sõidukitele.
Sõidukijuhtide ameti heakskiit e1-märgistusega.
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ET:  K&K Lõhnamärkide eemaldajat
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OPTIONAL

Toote nr
000-054-780-A

Kaitse

Juhtseade

1x 

1

1x 

LED 

 

1

2

3

44

5

Ühendus +
Ühendus −

2x

Kaabliköidikud62x 

6

Kõrvaldamine: Seadet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega. 
Tutvuge kohalikus omavalitsuses kehtivate nõuetekohase kõrvaldamise eeskirjadega.

TARVIKUD
- Paigalduskomplekt nr 1002


