
360°:een sini-ultraääni
Ei äänivarjoja, ei tottumisefektiä

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.

Näädänkarkotin 

M2700 
000-054-651-A

TÄYDELLINEN näädänkarkotin
360°-ultraääni, vesitiivis IP 65 -luokituksen mukaan,

suljettu kaiutin, joten laite voidaan asentaa alas

näädän kulkureitille. Kestää jopa moottorin

pesun. Sykkivä sini-ultraääni ilman

tottumisefektiä (ihminen ei kuule ääntä).
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Vesitiivis 2.0
Kestää jopa moottorin pesun
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FI:  K&K Hajumerkkipoistajaa
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OPTIONAL

Tuotenro.: 
000-054-780-A
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TEKNISET TIEDOT:
• Käyttöjännite: 12 V:n autoakku
• Keskimääräinen tehonotto: n. 2 mA
• Ultraäänitaajuus: n. 22 kHZ (+/- 10 %) 
   taajuus- ja tahtisykkivä, SINI
• Äänenpaine: 110 dB (+/- 10 %)
• Säteilykulma n. 360°
• Kaiutin: ultraääni-rakenneäänianturi, 
   joka saa kuvun heilumaan
• Lämpötila-alue: n. -40°C ... +80°C
• Toimintonäyttö: vilkkuva LED (karkotus ja toiminnan tarkastus)
• Mitat: n. 85 x 53 x 42 mm
• Pienoislattasulake 1 A (tai 2 A)
Sopii myös CAN-väylällisiin ajoneuvoihin.
Moottoriajoneuvoviraston hyväksyntä ja e1-merkintä.

ASENNUSOHJE
Suosittelemme jättämään asennuksen ammattikorjaamolle.
Teknisiin seikkoihin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen support@kuk-marderabwehr.de

TURVALLISUUSOHJEET
• HUOMIO YLIJÄNNITESUOJA! Poista sulakkeet kaapelikäynnistykset, hitsaustöiden ja pikalatauksen ajaksi.
• Laitteen asianmukainen toiminta voidaan taata vain sellaisten ajoneuvojen kohdalla, joissa on 12 V:n akku.
• Laite voidaan liittää 24 V:n akkuun, jos käytetään jännitemuuntajaa.
• Suojaa näädänkarkotin aina liialliselta kuumuudelta ja vältä sen likaantumista (tarvittaessa puhdista laite).
• Noudata ehdottomasti tässä asennusohjeessa ja sen sisältämissä turvallisuusohjeissa annettuja neuvoja.
• Emme vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä.
• Puhdista moottoritila ja pysäköintipaikka ennen asennusta perusteellisesti reviiritappeluiden välttämiseksi 
  (suosittelemme moottoritilan puhdistukseen K&K-hajumerkkipoistajaa, tuote 000-054-780-A) (7).

Määräysten mukainen käyttö: Laite on tarkoitettu näätien ja muiden villieläinten karkottamiseen ajoneuvojen 
moottoritilasta sykkivän valon ja aggressiivisten, sykkivien ultraäänitaajuuksien avulla.

Tietoa: Takuu koskee vain laitetta, emme korvaa asennus- tai purkukustannuksia!

ASENNUS ja KÄYTTÖÖNOTTO
Asenna näädänkarkotin (1) paikkaan, jossa se ei voi ylikuumentua (ei esim. suoraan pakosarjaan) (B) ja jossa ultraääni pystyy kulkemaan mahdollisimman vapaasti äänivarjojen
välttämiseksi (C). IP 65 -kotelointiluokan mukaan vesitiiviisti valettu elektroniikka ja täysin suljettu kaiutin mahdollistavat asennuksen myös roiskevesialueelle ja näätien sisäänkulkuväylille. 
Kestää jopa moottorin pesun.  Sulakepidike (2) pitäisi asentaa helppopääsyiseen paikkaan. Kaapeli ei saisi asentaa kulkemaan kuumien ja pyörivien moottorin osien välittömään 
läheisyyteen (B).
Turvakytkimellä varustetun pluskaapelin liitäntä 12 V:n akun plusnapaan tai verrattavissa olevaan plusnapaan (3). 
Maadoituskaapelin liitäntä 12 V:n akun miinusnapaan tai ajoneuvon maadoitusliitäntään (4). Kun laite on liitetty oikein, LEDit (5) alkavat vilkkua (n. joka 3–12 sekunti).

M2700 on tehokas, ultraäänen perustuva karkotusratkaisu. Emme tästä huolimatta voi taata, että näädät saadaan aina 100-prosenttisesti karkotettua.

LISÄOHJEITA
Ihminen ei kuule ultraääntä. Toimintavalmius esitetään vilkkuvilla LED-valoilla.
Jos laite ei toimi, syitä saattavat olla seuraavat:
1) Käyttöjännite ei ole välillä 11 V ja 14 V.
2) Sulake ei ole sulakepidikkeessä tai se on viallinen.
3) Maadoituskaapelia ei ole liitetty oikein.

      Hävittäminen: Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. 
      Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa asianmukaisesta hävittämisestä.
LISÄVARUSTEET
- Asennussarja nro 1002


