
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.

Kiauniu atbaidymo irenginys 

M8700 
000-054-650-E
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Nepriklausomas sinusinio 
ultragarsas
Universalus baterijų veikimas 

(taip pat ir automobilių stovėjimo aikštelėse bei palėpėse)  

Nepriprantama

Nepralaidus vandeniui 2.0 
Galima giliai įmontuoti, saugiai naudojamas

Ir šlapiose vietose 

Kiaunių atbaidymo įrenginys „NEPRIKLAUSOMASIS“
Dėl nepriklausomo baterijų veikimo ir ypatingo 

nepralaidumo vandeniui, M8700 yra universalus ir saugiai

naudojamas. Veikia su rinkoje įprastomis AA tipo baterijomis, 

todėl M8700 puikiai tinka naudoti transporto priemonėse su 

ilga prastova (kelioniniuose automobiliuose, kabrioletuose) ir 

automobilių stovėjimo aikštelėse.

Neprralaidus vandeniui 2.0 
GGaalimma giliai įmontuoti, saugiai naudojamas

Ir šlapiose vietose
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OPTIONAL

Prekės Nr. 
000-054-780-A
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MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Jei turite techninių klausimų, kreipkitės į mus adresu support@kuk-marderabwehr.de

SAUGOS NURODYMAI

• Kiaunių atbaidymo įrenginį visuomet saugokite nuo perkaitimo ir apsaugokite nuo teršalų ar teršalus pašalinkite.
• 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) (5).

Naudojimas pagal paskirtį: Įrenginys skirtas baidyti kiaunes ir kitus laukinius gyvūnus iš transporto priemonių variklio skyriaus, 
automobilių stovėjimo aikštelių bei palėpių ir pan. pasitelkus agresyvų, pulsuojantį ultragarsinį dažnį.

Visišką įrenginio veikimą galima užtikrinti tik naudojant AA tipo 2 baterijas (po 1,5 V) (ne akumuliatorius).

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

ĮMONTAVIMAS ir EKSPLOATAVIMO PRADŽIA
Atlaisvinkite 6 varžtus įrenginio galinėje pusėje ir nuimkite korpuso galinę sienelę. Baterijas įdėkite į baterijų laikiklį (2) (2 x AA su 1,5 V įtampa). Jei baterijos buvo įdėtos teisingai, šviesos diodas 
(3) priekinėje įrenginio pusėje pradeda mirksėti ir rodo tinkamumą eksploatuoti. Korpusą vėl uždarykite galine sienele ir pritvirtinkite ją 6 varžtais. Kiaunių atbaidymo įrenginį (1) montuokite ten, 
kur jis neperkaistų (A) (pvz., ne tiesiai ant išmetimo kolektoriaus) ir ultragarsas būtų skleidžiamas galimai laisvai, išvengiant akustinių šešėlių (B+C). Ultragarsas sklinda panašiai kaip šviesa, t. y. 
iki artimiausios kliūties. Dėl pagal IP 65 standartą sukonstruotos vandeniui nepralaidžios elektroninės įrangos ir visiškai uždaro garsiakalbio, įrenginį galima įmontuoti giliai nesibaiminant 
purškiamo vandens – kiaunių patekimo zonoje (D). Jis atlaiko net variklio plovimą. 

M8700 – tai efektyvus apsaugos ultragarsu sprendimas. Tačiau negalime užtikrinti, kad 100 % visais atvejais kiaunės bus išbaidytos.

KITI NURODYMAI
Žmogus ultragarso negirdi. Šviesos diodai mirksėdami rodo tinkamumą eksploatuoti.
Priežastys, dėl kurių įrenginys gali neveikti
• Neteisingai įdėtos arba per silpnos baterijos.

PRIEDAI
• Montavimo rinkinys Nr. 1002

C

TECHNINIAI DUOMENYS:
• Darbinė įtampa: 3 V, 2 AA tipo baterijos
• Baterijų tarnavimo laikas: iki 12 mėnesių
• Vidutinis srovės sunaudojimas: apie 0,33 mA
• Ultragarso dažnis: apie 23 kHZ (+/– 10 %) 
   pulsuojančio dažnio ir takto, SINUSINIS
• Akustinis slėgis: apie 105 dB (+/– 20 %)
• Spindulio kampas: apie 180°
• Siekia: apie 6 m
• Temperatūrų diapazonas: apie nuo –15 °C iki +60 °C
• Atkreipkite dėmesį į atitinkamą darbinę temperatūrą ir 
  akumuliatoriaus gamintojo pateiktus duomenis.
• Funkcijos rodmuo: mirksintys šviesos diodai 
  (gąsdinimas ir funkcijos kontrolė)
• Matmenys: apie 120 x 55 x 27 mm
Aprobuota Vokietijos Federalinės motorinių transporto 
priemonių tarnybos su e1 žyma.
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4 Tvirtinimo dirželiai

2x

2x

Atlieku tvarkymas:

Įrenginį ir baterijas utilizuokite laikydamiesi nacionalinių taisyklių.
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