
DK 
Mår-fri Flytbar 

 
Brugsanvisning 
Art.-No. 78302 

 
Kære kunde, 

 
 
Tak for at vælge et af vore kvalitetsprodukter. Nedenfor forklares funktionerne og 

brugen af deres produkt. Tag venligst tiden, til at gennemlæse instruktionerne 
grundigt, og bemærk de inkluderede sikkerheds- og brugsinstruktioner. Gem denne 

manual og vær sikker på at inkludere den, hvis produktet videregives eller sælges. 
Ved spørgsmål eller forslag, kontakt venligst deres forhandler eller vores 
serviceafdeling. 

 
Vi ville sætte pris på deres anbefaling til andre, og vi håber de må få fornøjelse af 

enheden. 

1. Produktbeskrivelse 
 

Denne innovative mobile mår-beskyttelse fra Gardigo er batteridrevet, flytbar og 
højest effektiv. De behøver ikke forstyrres af uønskede mårbesøg på deres grund. 

Gardigo Mår-fri Mobil holder de hidsige bæster fra deres bil, hus, garage, lade, loft 
eller anneks.  
Enheden er øjeblikkelig klar til brug uden tilslutning til strøm eller samling. Den 

indbyggede 60-sekunders interval-skifer forhindrer mårene i at vænne sig til lyden. 
Da der ikke er irriterende kabeltilslutning, kan denne nyopfindelse fra Gardigo 

benyttes alle mulige steder. Placer. Tænd. Mår-fri. Den kan fastgøres i køretøjer med 
kabelklemmer eller skruer. Afhængigt af batteriet, kan enheden opereres konstant i 

mindst 12 måneder. 
 

2. Anvendelse 

 
Ny elektronik medfører minimalt strømforbrug. Enheden udsender højfrekvens-lyd I 

60 sekunder med 60 sekunders mellemrum. Disse lyde opfattes ikke af det 
menneskelige øre, men holder måren væk fra køretøj og rum. Den beskytter kabler, 
ledninger og andre gummidele fra mårbid. Bemærk venligst at enheden kan starte på 

pause og så tænde. Dette er ikke en teknisk fejl. 
 

Bemærk: Har en mår allerede besøgt køretøj eller rum vil dyret sandsynligvis have 
efterladt duftmarkeringer af deres territorium. Disse duftmarkeringer bør fjernes før 
installation af Mår-Fri enheden (for køretøjers vedkommende gøres dette nemmest 

ved at køre i en bilvask). 

Vigtigt! Ønsker de at benytte Mår-Fri Mobil i deres bil, bør den afmonteres inden bilen 

vaskes! 
 
 

3. Tekniske specifikationer 
 



 Batteri:  4 x C (LR14) 
 Strømforbrug:  1 mA, in standby 20 µA 

 Effektiv rækkevidde: Ca. 40 m² (in closed rooms) 
 Frekvens:  12 kHz +/– 10 %, approx. 78 dB  
 Udgangsfrekvens: 

 Interval (60 sekunder tændt/60 sekunder slukket) 
 Display: LED indikator (periodisk) 

 Fastgørelse: 4 kabelbindere (210 mm) 
 

4. Udskiftning af batteriet 

 
1. Tag yderdækslet af. 

2. Fjern det brugte batteri. 
3. Indsæt fire nye Mono (C) batterier. Vær opmærksom på at polerne monteres 

korrekt som vist i holderen.  

4. Fastgør yderdækslet igen, ved et hørbart klik sidder den rigtigt og kan skrues 
fast igen. 

 

5. Generel information 
 

1. Elektriske apparater, pakkematerialer o.a. bør holdes udenfor børns 
rækkevidde.  

2. Fjern affald efter udpakning og udtjent materiel korrekt og miljøvenligt.  
3. Enheden bør kun videregives eller sælges sammen med manualen. 
4. Enhedens design eller tekniske specifikationer kan ændres uden varsling, for 

konstant produktforbedring. 
 

6. Sikkerhedsanvisninger 
 

Vigtigt: Skader som følge af manglende overholdelse af brugsanvisningen dækkes 
ikke af garantien. Gardigo påtager sig intet ansvar for skader som konsekvens af 
dette.  

 
 Af sikkerheds- og certificeringsgrunde (CE) er uautoriseret modificering og 

ombygning ikke tilladt. Dette vil ugyldiggøre garantien. 
 Brug kun enheden på den anførte strømstyrke. 
 For at undgå alvorlige skader bør man kun anvende originaldele ved reparation. 

 Efterse altid kabinet for brud huller eller defekte isolationen. Findes en sådan 
defekt eller er der synlige skader, bør enheden ikke benyttes.  

 Reparationer og andet arbejde på enheden, f.eks. at skifte en sikring, bør kun 
udføres af en dertil uddannet.  

 Bemærk at fejl i montering eller brug er udenfor Gardigos ansvarsområde og vi 

derfor ikke påtager os krav på deraf følgende skader.  
 Kontroller altid at enheden passer for det påtænkte monteringssted.  

 Enheden er ikke beregnet til brug for personer med nedsat fysisk, sensorisk 
eller mentale evner – herunder børn. Eller personer med manglende erfaring og 
viden, med mindre disse er grundigt instrueret og superviseret i brugen af en 

ansvarlig person. 
 Man bør holde øje med, at børn ikke leger med enheden.  



 Hold aldrig enheden direkte til øret. Mennesker kan ikke høre ultralyd, men 
enheden udsender meget høj lyd og kan derfor muligvis beskadige hørelsen, 

hvis man udsætter øret for dem i længere tid. 
 

7. Vigtigt 

 
Normal strømstyrke ved anvendelse er 6 volt. Nedsat strømstyrke til ca. 3,9 volt kan 

føre til fejlfunktion og udsendelse af en konstant høj tone/pulslyd. Hvis en 
højfrekvenslyd bliver hørbar eller der opleves et skift til konstant tone, bør de 
kontrollere batteriernes strømstyrke og om nødigt udskifte. Med nye batterier i 

ordentlig stand, fungerer enheden i ca. 12 mdr. Enheden kontrolleres af en 
mikroprocessor og fungerer perfekt ned til ca. 3,9 volt. Batterier aflader under 

opbevaring og det er derfor muligt at fuld strømstyrke ikke er tilgængelig ved første 
brug, og dette kan medføre kortere funktionstid.  
 

CE overensstemmelse er deklareret. Alle dokumenter er offentligt tilgængelige på 
vores kontor.  

 

8. Garanti 
 

Garantien dækker udbedring af alle fejl og mangler, der kan tilskrives fejl i materialer 
eller fabrikation. Idet Gardigo ikke har indflydelse på korrekt samling og brug af 

enheden, indestår vi kun for kvaliteten af komponenterne og at produktet er komplet. 
Vi påtager os ikke ansvar eller garanti for skader eller følgeskader i forbindelse med 
produktet. Dette gælder særligt i fald enheden er ændret eller repareret, hvis kredsløb 

er ændret eller ikke-originale reservedele brugt, eller hvor skade er følge af forkert 
eller uagtsom brug eller misbrug. 

 
Service Hotline: Telefon +49 (0) 53 02 9 34 87 88 

 
Deres Gardigo-Team 
 

FORHANDLER I DANMARK: SKADEDYRSHOP A/S  

TELEFON   +45 44 94 50 55 

 

 
 


