
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.

Mårdskrämma 

M7500
000-054-650-H

K&K Handelsgesellschaft mbH, Germany  |  D-68723 Oftersheim, Gewerbepark Hardtwald 14  |  Tel. +49 (0) 6202-85 932 0

Sinus-ultraljud
Ingen tillvänjningseffekt

Verkar både i motorrummet
och utåt
Extra skydd mot djurspår 
och sönderbitna antenner 

Den DUBBELSIDIGA mårdskrämman 
En konventionell ultraljudsenhet installerad i 
motorrummet kan bara verka just där, då ljudvå-
gor har samma egenskaper som ljus. M7500 
använder däremot motorhuven som resonanslå-
da och kan därför även ge utvändigt skydd.

och sönderbitna antenner 
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MONTERINGSANVISNING

Vi rekommenderar installation genom en fackverkstad.

Vid tekniska frågor kan du kontakta oss via support@kuk-marderabwehr.de

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• VARNING – ÖVERSPÄNNINGSSKYDD! Ta bort säkringen i samband med starthjälp, svetsarbeten och snabbladdning.

• Full funktionsduglighet för enheten kan bara garanteras i fordon med 12 V-batteri.

• Anslutning till 24 V-batteri är möjlig då en spänningsomvandlare används.

• Se alltid till att mårdskrämman skyddas mot kraftig värme (< 80°C).

• Arbetsstegen i denna monteringsanvisning och dess säkerhetsföreskrifter måste ovillkorligen följas.

• Allt ansvar frånsägs för skador som orsakas på grund av underlåtenhet att följa monteringsanvisningen.

• Rengör motorrummet och parkeringsplatsen grundligt före montering för att undvika revirstrider 
  (för motorrummet rekommenderar vi K&K doftmärkesborttagare, artikel 000-054-780-A) (8).
• Ultraljudet verkar upp till 3 m utåt och kan ev. uppfattas av husdjur.

INSTALLATION och IDRIFTTAGNING

INFO: För fastsättning av oscillatorn erfordras ett värmebeständigt lim (medföljer inte) för plast och metall. Ju hårdare lim, desto bättre överförs svängningarna. Pröva först om stället är lämpligt med 

hjälp av dubbelhäftande tejp innan oscillatorn sätts fast slutgiltigt (se punkt 3)!

1. Anslutning till 12 V-batteriets pluspol eller motsvarande plus- och minuspol eller jordpunkt i karossen (3 + 4). Då enheten anslutits korrekt börjar lysdioden (5) på styrenheten att blinka. 

    Kabeln ska inte dras direkt mot heta eller rörliga motordelar (B).

2. Avlägsna temporärt dämpmatta/isolerande material från motorhuven då ultraljudsoscillatorn måste vara i direktkontakt med plåten.

3. Sätt fast ultraljudsoscillatorn (6) med den mindre brickan (Ø ca 30 mm) mitt emellan två stag (C) med hjälp av tejp. Om en ton kan höras ska oscillatorns läge korrigeras i små steg mot staget tills 

     någon ton inte längre kan höras.

 o För litet avstånd från stag: ingen oscillation/ljudutbredning möjlig

 o För stort avstånd från stag: för stor resonansyta, toner hörbara för människor

 o Optimalt avstånd från stag: maximal ljudutbredning utan hörbara toner

4. Sätt fast ultraljudsoscillatorn i det optimala läget med lim (D).

5. Dra kabeln mellan ultraljudsoscillatorn och styrenheten (1) så att motorhuven kan stängas och öppnas utan problem.

6. Sätt tillbaka dämpmattan, och gör en urskärning där oscillatorn är monterad så att ultraljudet även kan verka i motorrummet.

7. Sätt fast styrenheten.

M7500 är en kraftfull ultraljuds-skyddslösning. Trots detta kan vi inte lämna någon garanti för att mårdarna skräms iväg i 100 % av fallen.

YTTERLIGARE INFORMATION

Om enheten inte fungerar kan detta ha följande orsaker:

1) Drivspänningen ligger inte mellan 11 V och 15 V.

2) Säkringen är inte i säkringshållaren eller är defekt (2).

3) Jordkabeln är inte korrekt ansluten (4).

TILLBEHÖR

• Monteringssats No 1002

Avsedd användning: Enheten skrämmer bort mårdar och andra 

djur från motorrummet och från fordonsytor som är i förbindelse 

med enheten med hjälp av aggressiva ultraljudspulser.

Info: Garantin gäller endast för enheten, ej monterings- och 

demonteringskostnader!

TEKNISKA DATA
• Drivspänning: 12 V bilbatteri

• Genomsnittlig strömförbrukning: ca 2 mA

• Ultraljudsfrekvens: ca 23 kHz (+/- 15 %) pulserande i frekvens och takt, 

   SINUS

• Ljudtryck: ca 110 dB (+/-  30 %)

• Spridningsvinkel vid montering på motorhuvsplåten: 

  ca 180° nedåt i motorrummet och uppåt för att skapa ljudområdet

• Räckvidd: ca 3 m

• Temperaturområde: ca -25 °C till +80 °C

• Funktionsvisning: blinkande lysdiod 

  (i avskräckande syfte och för funktionskontroll)

• Mått styrenhet utan fästanordningar: ca 72 x 50 x 28 mm

• Mått ultraljudsoscillator: Ø ca 55 x 17 mm

• Kabellängd till styrenhet: ca 1,8 m

• Mini-flatsäkring 1 A (eller 2 A)

• Lämpar sig även för fordon med CAN-buss.
• Godkännande av Federal Motor Transport Authority med
   e1-märkning.

Kassering: 
Enheten får inte kasseras i hushållssoporna. 

Kontakta de lokala myndigheterna beträ�ande vederbörlig kassering.


