
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  

M8700 
000-054-650-E

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

Autonoomne ultraheli 
puhastoonide kiirgus
Universaalselt kasutatav patareidega 
(ka autovarjualustes ja pööningutel)  
Ei muutu harjumuspäraseks

Veekindlus 2.0
Kaasas kapoti turvalüliti 
Kontaktid nihutatavad ja laiendatavad

SÕLTUMATU nugisetõrje seade 
Autonoomne patareitoide ja eriline veekindlus tagavad 

M8700 universaalse ja kindla kasutamise. Olles kasutatav 

tavaliste AA patareidega, sobib M8700 täiuslikult ka pikkade 

seisuaegadega sõidukitele (autoelamud, kabrioletid) ja 

autovarjualustesse.

Veekkindlus 2.0
Kaasaas kapoti turvalüliti 
Kontaktid nihutatavad ja laiendatavad
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Kõrvaldamine: 
Kõrvaldage seade ja patareid vastavalt riiklikele eeskirjadele.
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PAIGALDAMISJUHEND
Tehniliste küsimuste korral pöörduge meie poole: support@kuk-marderabwehr.de

OHUTUSJUHISED
• 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) (5).

Otstarbekohane kasutamine: Seade on ette nähtud nugiste ja teiste metsloomade eemal hoidmiseks mootorsõidukite 

mootoriruumist, pööningutelt, autovarjualustest jne agressiivsete, pulseerivate ultrahelisagedustega.

Seadme täielik funktsionaalsus on tagatud ainult kasutades 2 AA (igaüks 1,5 V) patareid (akut ei ole).

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

PAIGALDUS ja KASUTUSELEVÕTT
Eemaldage seadme tagaküljelt 6 kruvi ja võtke seadme tagasein ära. Pange patareid patareihoidikusse (2) (2 x AA 1,5 V pingega). Kui patareid on õigesti sisse pandud, hakkab LED (3) seadme 

esiküljel vilkuma ja annab märku toimivusest. Sulgege uuesti korpuse tagasein ja kinnitage see 6 kruviga. Paigaldage nugisetõrje seade (1) kohta, kus see üle ei kuumene (A) (nt mitte otse 

väljalasketoru juurde) ja ultraheli saab võimalikult vabalt levida, et vältida akustiliste varjude tekkimist (B+C). Ultraheli levib sarnaselt valgusega, st kuni lähima takistuseni.

Veekindluse kaitseastmele IP 65 vastavalt suletud elektroonika ja täielikult kaetud kõlar võimaldavad sügavat paigaldust ka veepritsmete piirkonnas ja nugiste sisenemise alal (D). 

Talub isegi mootori pesemist. 

M8700 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:

- Patareid on valesti sisse pandud või on liiga nõrgad.
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TEHNILISED ANDMED

• Tööpinge: 3 V, 2 AA patareid

• Patareide tööaeg: kuni 12 kuud

• Keskmine voolutarve: ca 0,33 mA

• Ultrahelisagedus: ca 23 kHZ (+/- 10 %) 

   sageduse ja ajaga pulseeriv, PUHASTOON

• Helirõhk: ca 105 dB (+/-  20 %)

• Kiirgusnurk: ca 180°

• Ulatus: ca 6 m

• Temperatuurivahemik: ca -15 °C kuni +60 °C

• Järgige ka patareide tootja andmeid patareide töötemperatuuri 

   kohta.

• Toimivusnäidik: vilkuv LED (heidutamine ja toimivuskontroll)

• Mõõtmed: ca 120 x 55 x 27 mm

Sõidukijuhtide ameti heakskiit e1-märgistusega.

TARVIKUD
- Paigalduskomplekt nr 1002

Toote nr
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