
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.
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Sinusinis ultragarsas
Nepriprantama

Veikia variklio skyriuje
ir išorėje
Papildoma apsauga nuo gyvūnų pėdsakų
ir apgriaužtų antenų 

Kiaunių atbaidymo įrenginys BEIDSEITIGE 
Įprastai variklio skyriuje įmontuotas ultragarso
įrenginys veikia tik jame, nes garso bangų elgsena yra
tokia pat kaip šviesos. Kitokia situacija yra naudojant 
M7500. Šis įrenginys variklio gaubtą naudoja kaip 
rezonuojantį korpusą, tokiu būdu siūlydamas išorinę 
apsaugą.
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MONTAVIMO INSTRUKCIJA
Rekomenduojame įmontuoti specializuotose dirbtuvėse.
Jei turite techninių klausimų, kreipkitės į mus adresu support@kuk-marderabwehr.de

SAUGOS NURODYMAI
• DĖMESIO: APSAUGA NUO VIRŠĮTAMPIO! Išimkite saugiklį paleidimo, suvirinimo darbų ir greitojo įkrovimo atveju.
• Visišką įrenginio veikimą galima užtikrinti tik transporto priemonėse su 12 V akumuliatoriumi.
• Galima prijungti prie 24 V akumuliatoriaus, jei naudojamas įtampos keitiklis.
• Kiaunių atbaidymo įrenginį visuomet saugokite nuo perkaitimo (< 80°C).
• Būtinai laikykitės šios montavimo instrukcijos montavimo etapų ir joje pateiktų saugos nurodymų.
• Neatsakome už žalą, patirtą nesilaikant montavimo instrukcijos.
• Siekdami išvengti kovų dėl teritorijos, prieš pradėdami montuoti kruopščiai išvalykite variklio skyrių ir stovėjimo vietą 
  (variklio skyriui rekomenduojame „K&K“ kvapo žymių šalinimo priemonę, prekės Nr.  000-054-780-A) (8).
• Ultragarsas veikia iki 3 m išorėje, todėl jį gali pajusti naminiai gyvūnai.

ĮMONTAVIMAS ir EKSPLOATAVIMO PRADŽIA
INFORMACIJA: virpikliui tvirtinti prireiks karščiui atsparių, prie plastiko ir metalo limpančių klijų (pristatymo komplekte nėra). Kuo tampresni klijai, tuo geriau bus perduodami virpesiai. Prieš galutinai 
pritvirtindami virpiklį, jį pritvirtinę dvipuse lipnia juosta patikrinkite, ar vieta yra tinkama (žr. 3 punktą)!
1. Prijungimas prie 12 V akumuliatoriaus teigiamo poliaus arba prie analogiško teigiamo ir neigiamo polių, arba prie kėbulo masės (3 + 4). Neteisingai prijungus įrenginį pradeda mirksėti valdiklio 
šviesos diodas (5). Laido netieskite tiesiai ant karštų arba besisukančių variklio dalių (B).
2. Izoliacinį kilimėlį / izoliacinę medžiagą laikinai nuimkite nuo variklio gaubto, ultragarso virpiklis turi būti tiesiogiai prigludęs prie skardos.
3. Ultragarso virpiklį (6) su mažesniu disku (Ø apie 30 mm) pritvirtinkite lipnia juosta viduryje tarp dviejų sijų (C). Jei garsas girdisi, sijos kryptimi koreguokite virpiklio padėtį mažais etapais, kol garsas 
    bus stipresnis.
 o Jei atstumas iki sijos per mažas: virpesiai / garsas sklisti negali
 o Jei atstumas iki sijos per didelis: per didelis rezonavimo plotas, garsus girdi žmogus
 o Jei atstumas iki sijos optimalus: garsas sklinda efektyviai, bet žmogus jo negirdi
4. Ultragarso virpiklį pritvirtinkite klijais optimalioje padėtyje (D).
5. Ultragarso virpiklio laidą link valdiklio nutieskite taip (1), kad variklio gaubtą būtų galima nesunkiai uždaryti ir atidaryti.
6. Vėl sumontuokite izoliacinį kilimėlį ir, toje vietoje, kur sumontuotas virpiklis, jį išpjaukite, tokiu būdu ultragarsas sklis ir variklio skyriuje.
7. Pritvirtinkite valdiklį.

M7500 – tai efektyvus apsaugos ultragarsu sprendimas. Tačiau negalime užtikrinti, kad 100 % visais atvejais kiaunės bus išbaidytos.

KITI NURODYMAI
Priežastys, dėl kurių įrenginys gali neveikti
1) Darbinė įtampa nėra 11 V-15 V.
2) Saugiklio laikiklyje nėra saugiklio arba jis sugedęs (2).
3) Neteisingai prijungtas masės laidas (4).

PRIEDAI
• Montavimo rinkinys Nr. 1002

Naudojimas pagal paskirtį: įrenginys skirtas agresyviais 
ultragarso impulsais baidyti kiaunes ir kitus gyvūnus iš variklio 
skyriaus ir nuo šio įrenginio veikiamų transporto priemonių 
paviršių.

Informacija: Garantija teikiama tik įrenginiui, o montavimui ir 
išmontavimui garantija neteikiama!

TECHNINIAI DUOMENYS
• Darbinė įtampa: 12 V automobilio akumuliatorius
• Vidutinis srovės sunaudojimas: apie 2 mA
• Ultragarso dažnis: apie 23 kHZ (+/– 15 %) pulsuojančio dažnio ir takto,   
   SINUSINIS
• Akustinis slėgis: apie 110 dB (+/– 30 %)
• Spindulio kampas montuojant prie variklio gaubto skardos: 
  apie 180° žemyn į variklio skyrių ir į viršų sukuriant garso plokštumą
• Siekia: apie 3 m
• Temperatūrų diapazonas: apie nuo –25 °C iki +80 °C
• Funkcijos rodmuo: mirksintys šviesos diodai 
  (gąsdinimas ir funkcijos kontrolė)
• Valdiklio be tvirtinimo liežuvėlių matmenys: apie 72 x 50 x 28 mm
• Ultragarso virpiklio matmenys: Ø apie 55 x 17 mm, 
• Laido iki valdiklio ilgis: apie 1,8 m
• Plokščias mažas saugiklis 1 A (arba 2 A)

• Tinka ir transporto priemonėms su CAN magistralėmis.
• Aprobuota Vokietijos Federalinės motorinių transporto 
   priemonių tarnybos su e1 žyma.

Atliekų tvarkymas: 
Įrenginio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. 
Norėdami informacijos apie tinkamą atliekų tvarkymą kreipkitės į vietines tarnybas.

Ultragarso virpiklį


