
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 

M8700 
000-054-650-E
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Oberoende sinus-ultraljud
Allround-batteridrift  
(även i carports och vindsutrymmen)  
Ingen tillvänjningseffekt

Vattentät 2.0 
För låg installation och säker drift
Även på fuktiga ställen 

Den FRISTÅENDE mårdskrämman
Med oberoende batteridrift och den speciella
vattentåligheten erbjuder M8700 säker universalanvänd-
ning. M8700 drivs med vanliga AA-batterier
och är även perfekt för fordon med långa
stilleståndstider (husbilar, cabriolet-modeller) och i 
carports.

Även på fuktiga ställen 
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SV:  K&K Doftmärkesborttagare
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OPTIONAL

Artikelnr.:
000-054-780-A
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MONTERINGSANVISNING

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

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• Se alltid till att mårdskrämman skyddas mot kraftig värme och att nedsmutsning undviks resp. åtgärdas.

• 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) (5).

Avsedd användning: Enheten skrämmer bort mårdar och andra vilddjur från motorrummet i fordon, vindsutrymmen, carports 

etc. med hjälp av aggressiva, pulserande ultraljudsfrekvenser.

Full funktionsduglighet för enheten kan bara garanteras vid drift med 2 AA-batterier (vardera 1,5 V) 

(inga uppladdningsbara batterier).

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

INSTALLATION och IDRIFTTAGNING

Lossa de 6 skruvarna på baksidan av enheten och ta bort kåpans bakpanel. Sätt i batterierna i batterihållaren (2) (2 x AA, 1,5 V). Då batterierna satts i korrekt börjar lysdioden (3) på framsidan 

av enheten att blinka och indikera funktionsstatus. Stäng åter kåpan med bakpanelen och fäst den med de 6 skruvarna. Montera mårdskrämman (1) på ett ställe där den inte kan överhettas (A) 

(t.ex. inte direkt på avgasgrenröret) och där ultraljudsvågorna kan spridas så fritt som möjligt för att undvika ljudskuggor (B+C). Ultraljud sprids ungefär som ljus, dvs. fram till nästa hinder. 

Vattentätt ingjuten elektronik i enlighet med IP 65-standarden och en helt inkapslad högtalare möjliggör installation långt ned, även där det förekommer vattenstänk och där mårdarna tar 

sig in (D). Tål t.o.m. motortvätt. 

M8700 är en kraftfull ultraljuds-skyddslösning. Trots detta kan vi inte lämna någon garanti för att mårdarna skräms iväg i 100 % av fallen.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ultraljud kan inte höras av människor. Funktionsstatus indikeras med blinkande lysdioder.

Om enheten inte fungerar kan detta ha följande orsaker:

• Batterierna är inte korrekt isatta eller för svaga.

TILLBEHÖR

• Monteringssats No 1002

Kassering:

Kassera enheten och batterierna i enlighet med nationella bestämmelser.
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TEKNISKA DATA

• Drivspänning: 3 V, 2 AA-batterier

• Batterilivslängd: upp till 12 månader

• Genomsnittlig strömförbrukning: ca 0,33 mA

• Ultraljudsfrekvens: ca 23 kHz (+/- 10 %) 

   pulserande i frekvens och takt, SINUS

• Ljudtryck: ca 105 dB (+/-  20 %)

• Spridningsvinkel: ca 180°

• Räckvidd: ca 6 m

• Temperaturområde: ca -15 °C till +60 °C

• Beakta betr. driftstemperaturen även batteritillverkarens uppgifter.

• Funktionsvisning: blinkande lysdiod (i avskräckande syfte och för 

   funktionskontroll)

• Mått: ca 120 x 55 x 27 mm

Godkännande av Federal Motor Transport

Authority med  e1-märkning.
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