
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.

Caunu atvairīšanas ierīce 

M8700 
000-054-650-E
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Autonoma sinusa ultraskaņa
Universāla darbība no baterijām 
(arī autonojumēs un uz bēniņiem) 
Neveido pieradumu

Ūdensizturība 2.0 
Dziļai uzstādīšanai un drošai lietošana
Pat mitrās vietās 

Caunu atvairīšanas ierīce "NEATKARĪGĀ" 
Pateicoties autonomai bateriju darbībai un īpašajai

ūdensnecaurlaidībai, M8700 var izmantot universāli un 

droši. Ar standarta AA baterijām darbināmā M8700

ir lieliski piemērota arī transportlīdzekļiem ar ilgu

dīkstāves laiku (dzīvojamām automašīnām, kabrioletiem) un 

autonojumēm.

Pat mitrāās vietās 
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OPTIONAL

Artikula Nr.: 
000-054-780-A
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MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Tehnisku jautājumu gadījumā sazinieties ar mums šeit: support@kuk-marderabwehr.de

DROŠĪBAS NORĀDES

• Vienmēr sargājiet caunu atvairīšanas ierīci no pārmērīga karstuma un izvairieties no piesārņošanas vai novērsiet to.
• Noteikti ievērojiet šajā montāžas instrukcijā un tās drošības norādījumos noteiktās darbības.
• Atbildība tiek izslēgta par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot montāžas instrukcijas.
• Pirms uzstādīšanas rūpīgi iztīriet dzinēja nodalījumu un autostāvvietu, lai izvairītos no ierobežojoša rakstura grūtībām 

  (ieteicams dzinēja nodalījuma tīrīšanai izmantot K&K aromāta pēdu noņemšanas līdzekli,  artikuls 000-054-780-A) (5).

Nolūkam atbilstoša izmantošana: ierīci izmanto caunu un citus savvaļas dzīvnieku aizdzīšanai no mehānisko transportlīdzekļu 
dzinēja nodalījuma, bēniņiem, autonojumēm u.c., izmantojot agresīvas, pulsējošas ultraskaņas frekvences.

Ierīces pilnu funkcionalitāti var garantēt tikai darbībā ar 2 AA (katrs 1,5 V) baterijām (bez akumulatora).

Informācija: garantija attiecas tikai ierīcei, neuzņemoties montāžas un demontāžas izmaksas!

UZSTĀDĪŠANA un EKSPLUATĀCIJAS SĀKŠANA

Atskrūvējiet 6 skrūves ierīces aizmugurē un noņemiet korpusa aizmugurējo sienu. Baterijas ievietojiet bateriju turētājā (2) (2 x AA ar 1,5 V spriegumu). Ja baterijas ir ievietotas pareizi, ierīces 
priekšpusē sāk mirgot gaismas diode (3), norādot, ka tā darbojas. Uzlieciet korpusam aizmugurējo sienu un piestipriniet to ar 6 skrūvēm. Uzstādiet caunu atvairīšanas ierīci (1) vietā, kur tā nevar 
pārkarst (A) (piemēram, neuzstādiet tieši pie izplūdes kolektora) un ultraskaņa var pēc iespējas brīvāk izplatīties, lai izvairītos no skaņas ēnām (B+C). Ultraskaņa izplatās tāpat kā gaisma, proti, 
līdz nākamajam šķērslim. Ūdensizturīgā elektronika, kas iepakota atbilstoši IP 65 standartam, un pilnībā noslēgtais skaļrunis ļauj to dziļi uzstādīt pat ūdens šļakatu apgabalā un caunu piekļuves 
zonā (D). Iztur pat dzinēja mazgāšanu. 

M8700 ir efektīvs atvairīšanas risinājums ar ultraskaņu. Tomēr nevaram garantēt, ka cauna tiks padzīta 100 % gadījumu.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Cilvēki nedzird ultraskaņu. Mirgojoša gaismas diode parāda funkcionalitāti.
Ja ierīce nedarbojas, tam varētu būt šādi cēloņi:
• Nepareizi ievietotas vai pārāk vājas baterijas.

PIEDERUMI

• Montāžas komplekts Nr. 1002

Utilizešana:

Utilizējiet ierīci un baterijas saskaņā ar valsts noteikumiem.

C

TEHNISKIE DATI:

• Darba spriegums: 3 V, 2 AA baterijas 
• Bateriju darbības laiks: līdz 12 mēnešiem
• Vidējais strāvas patēriņš: aptuveni 0,33 mA
• Ultraskaņas frekvence: aptuveni 23 kHZ (+/- 10 %) 
   frekvence un takts pulsācija, SINUS
• Skaņas spiediens: aptuveni 105 dB (+/- 20 %)
• Izstarojuma leņķis: aptuveni 180°
• Diapazons: aptuveni 6 m
• Temperatūras diapazons: aptuveni no -15 °C līdz +60 °C
• Ņemiet vērā arī attiecīgā bateriju ražotāja sniegto informāciju par 
   darba temperatūru.
• Funkciju indikācijas: mirgojoša gaismas diode 
  (atvairīšana un funkciju kontrole)
• Izmēri: aptuveni 120 x 55 x 27 mm
Federālās autotransporta pārvaldes apstiprinājums ar e1 

atzīmēm.
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