Birdchaser Advanced
Den mest naturlige, effektive og miljøvenlige måde at bekæmpe skadevoldende fugle!
Fugle, mus, rotter og kaniner har veludviklet hørelse, og er konstant på vagt overfor mulige farer. Hvis de hører lyden af
en af de rovdyr, der jager dem, eller lyden af et andet dyr under angreb, er deres naturlige reaktion at flygte så hurtigt
som muligt. Mange fugle, såsom spurve, duer, stære, krager og skader, såvel som de fleste gnavere angribes ofte af
rovfugle som høge og ugler.
Birdchaser bruger digital forstærkede optagelser af faktiske rovfugle og supplerer det med lyden af fugle i nød til at
narre skadedyr til at tro de er i øjeblikkelig fare. Dette får dem øjeblikkeligt til at flygte, og skulle de vende tilbage hører
de den samme lyd igen.
Birdchaser udnytter denne opførsel ved at efterligne lyden af høg, falk og ugler, og dermed skræmme skadevoldende
fugle som spurve, solsorte, duer, krager, stære og andre byttefugle væk fra din ejendom. Denne humane og miljøvenlige
metode vil løse dine problemer med fugle uden at skade mennesker eller andre dyr end skadedyrene idet den også
afskrækker gnavere og kaniner. Med sin PIR funktion, kan Birdchaser bruges som en speciel sikkerhedsenhed. Den vil
mærke bevægelse og starte lydafgivelse. En justeringsknap til volumen er tilgængelig.
INSTALLATION
1. Fastgør Birdchaser til en stolpe eller væg med strøm tilgængelig. Slut adapteren i strømstikket og indstil Birdchaser
efter dine behov.
2. I PIR tilstand, tager det ca. 45 sekunder at varme op og høre de første rovfugleskrig. Birdchaser dækker et
vifteformet område på 130º i en afstand af op til 10 meter. LED lyset er konstant tændt. Når en fugl flyver ind i det
dækkede område vil Birdchaser udsende rovfugleskrigende og skræmme den indtrængende væk. Du kan indstille
volumen efter behov. Tidsinterval er ikke tilgængelig i LED tilstand.
3. I AUTO tilstand blinker LED indikatoren i en hastighed svarende til tidsintervallet. Jo længere interval, desto
langsommere blink. Intervallet kan sættes fra 5 til 30 minutter ved at stille indstillingsknappen med uret. Ligeledes
kan du indstille volumen. Birdchaser vil udsende rovfuglekald hvert 5. til 30. minut automatisk.
4. En indbygget fotocelle vil sætte Birdchaser i dvale i mørke, idet de fleste fugles aktivitet indstilles om natten. Du
kan endvidere slukke Birdchaser ved at sætte knappen på OFF.
5. I et lille område eller som sikkerhedsudstyr foreslår vi at sætte i PIR tilstand. For at opnå de bedste resultater
anbefales det at hænge Birdchaser 1 til 2.5 meter over jorden. Undgå forhindringer i dækningsområdet.
6. I større områder såsom landbrug, frugthaver eller store gårdspladser, anbefaler vi at sætte BIRDCHASER på AUTO
og tilpasse tidsintervallet til dine behov.
7. Det anbefales endvidere, at du eksperimenterer med forskellige placeringer for at finde den mest effektive placering
af Birdchaser.
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.
SPECIFIKATIONER
Strømforsyning (adapter):
Lyd:
Beskyttet område:
Materiale:

100 – 240 VAC, 50/60 cykler, Output:12 VDC
Skrig fra rovfugle og lyden af fugle i nød.
AUTO-tilstand: Op til 1 hektar (ved maksimum volumen)
PIR-tilstand: vifteformet område; 130º i 10 meters afstand.
Skal: ABS plastic (Forhandler:www.skadedyrshop.dk)
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