
Bird-Away  
Kombinerer PIR, Ultralyd, og Strobelys for at skræmme fugle væk! 

 
Bird-Away benytter en sofistikeret PIR (Passive Infrared motion detecting system – passivt infrarødt 
bevægelsessensor system) til at overvåge et tredimensionel vifteformet område i en 70 graders bue ud til 
12 meter, altså et ca. 85 m2 rum uden forhindringer. Når sensoren mærker indtrængende dyr, bliver 
Bird-Away udløst og et samtidigt strobelys og konstant variable lydbølger på will be triggered, 17,000 
Hz – 24,000 Hz udløses. De uønskede fugle i det overvågede område vil blive skræmt væk af denne 
combination Bird-Away.  
 
Bird-Away kan bruges også på steder uden elektricitet idet den fungerer på to 9V alkaline batterier, som 
er på standby når sensorerne ikke opdager aktivitet i området. Enheden er udstyret med et DC power 
input stik for de tilfælde, hvor der er stærk aktivitet eller store koncentrationer af fugle i området. 
 
INSTALLATION: 
1. Tag forsigtigt hoveddelen ud af monteringshylsteret. Det skal glide lige ud. 
2. Skub batteridækslet på bagsiden af hovedelen åbent og installer to nye 9V alkaline batterier. 
3. For hovedoperationen, skal adapteren sættes til stikkontakten. 
4. Skub hoveddelen på plads i monteringshyslsteret igen og hæng Bird-Away 1 to 2.5 meter over jorden. 

Undgår forhindringer i det dækkede område. 
5. Tænd Bird-Away ved at sætte den på “ON”. Efter 30 sekunders opvarmning, kan man se strobelyset 

blinke akkompagneret af lyd i eller uden for det menneskeligt genkendelige spektrum. Du kan 
indstille mellem de to forskellige lydformer efter behov. Lad den være tændt på sin plads i 24 timer. 

6. Det anbefales at eksperimentere med forskellige placeringer for at finde den mest effective placering 
af Bird-Away. 

7. Når Bird-Away kører på batteri er det tid til at skifte disse, hvis strobelyset ikke lyser når der er 
bevægelse i observationszonen.   

 
VIGTIGE BEMÆRKNINGER: 
 Når mennesker eller nyttedyr er i 

observationszonen er det en fordel 
at slå Bird-Away fra, for at spare 
på batteriet. 

 Dyp ikke enheden i væske. 
 Pil ikke ved enhedens indre 

komponenter. 
 PIR observationssystemet tænder 

og slukker når varmblodede dyr 
starter og stopper med at bevæge 
sig. 

 Sørg for at holde linsen ren og ikke 
berøre den. Brug en blød, fugtig 
klud til forsigtig rengøring. Brug 
ikke benzen, alkohol eller fortynder, 
eller nogen rengøringsmidler 
indeholdende disse. 

SPECIFICATIONER: 
Størrelse:   110 x 100 x 95 mm 
Vægt:   255 gr 
Strømforsyning: 9V (2 x 9V alkaline batterier) 
    AC adapter (valgfrit) 220-240 VAC 
    100-120VAC, Output: 9VDC 200mA 
Power:   Standby strømstyrke: 0.16mA 
    Forsinkelsesafslutning for ultralyd:  

Ca. 25 sekunder 
    Opvarmingstid: Ca. 30 sekunder 
Frekvensområde: Ca. 17,000 Hz til Ca. 24,000 Hz. 
    (Variabelt og constant forandrende) 
Dækningsområde: Op til 85 m2 i et vifteformet område i 

70∘(horisontalt); 9∘(vertikalt) til en 
afstand af 12 meter. 

LED strobelys’ forventet livstid: op til 100,000 timer. 
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