
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 

M8700 
000-054-650-E
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Omavarainen sini-ultraääni 
Yleisparistokäyttö

(myös autokatoksissa ja ullakoilla)

Ei tottumisefektiä

Vesitiivis 2.0
Asennettavaksi matalalle moottoriin ja turvallinen
Myös märissä paikoissa

DRIIPPUMATON näädänkarkotin

M8700 toimii paristoilla ja on erityisen vesitiivis – siksi 

se on yleiskäyttöinen ja turvallinen. M8700 toimii tavallisilla 

AA-paristoilla, ja sopii siksi käytettäväksi myös vähän 

käytetyissä autoissa (asuntoautot, avoautot) ja 

autokatoksissa.

Myös määrissä paikoissa
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OPTIONAL

Tuotenro: 
000-054-780-A
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ASENNUSOHJE
Teknisiin seikkoihin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen support@kuk-marderabwehr.de

TURVALLISUUSOHJEET
• 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) (5).

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

Laitteen asianmukainen toiminta voidaan taata vain käytettäessä 2 AA-paristoa (kukin 1,5 V) (ei akkuja).

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

ASENNUS ja KÄYTTÖÖNOTTO
Löysää kotelon takapuolella olevat 6 ruuvia ja irrota kotelon takaseinä. Laita paristot paristopidikkeeseen (2) (2 x AA, 1,5 V:n jännite kussakin). Kun paristot on laitettu oikein paikoilleen, laitteen 
etupuolella oleva LED (3) alkaa vilkkua ilmoittaen toimintavalmiudesta. Sulje kotelo kiinnittämällä takaseinä 6 ruuvin avulla. Asenna näädänkarkotin (1) paikkaan, jossa se ei voi 
ylikuumentua (A) (ei esim. suoraan pakosarjaan) ja jossa ultraääni pystyy kulkemaan mahdollisimman vapaasti äänivarjojen välttämiseksi (B+C). Ultraääni kulkee valon tavoin, eli seuraavaan 
esteeseen saakka. IP 65 -kotelointiluokan mukaan vesitiiviisti valettu elektroniikka ja täysin suljettu kaiutin mahdollistavat asennuksen myös roiskevesialueelle ja näätien sisäänkulkuväylille (D). 
Kestää jopa moottorin pesun. 

M8700 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:
• Paristot on asetettu väärin paikoilleen tai niiden teho on liian heikko.

LISÄVARUSTEET
• Asennussarja nro 1002

C

TEKNISET TIEDOT

• Käyttöjännite: 3 V, 2 AA-paristoa
• Paristojen käyttöikä: enintään 12 kuukautta
• Keskimääräinen tehonotto: n. 0,33 mA
• Ultraäänitaajuus: n. 23 kHZ (+/- 10 %) 
   taajuus- ja tahtisykkivä, SINI
• Äänenpaine: 105 dB (+/- 20 %)
• Säteilykulma n. 180°
• Toimintaetäisyys: n. 6 m
• Lämpötila-alue: n. -15°C ... +60°C
• Huomioi myös akun valmistajan ilmoittama 
   käyttölämpötila.
• Toimintonäyttö: vilkkuva LED
  (karkotus ja toiminnan tarkastus)
• Mitat: n. 120 x 55 x 27 mm
Moottoriajoneuvoviraston hyväksyntä ja e1-merkintä.

A

max. 60° C

5

D

C

1

1111

D

max.

B

6m

Paristopidikkeeseen

1

1

3

4 Nippuside

2x

2x

Hävittäminen:
Hävitä laite ja paristot kansallisten määräysten mukaan.
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