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               Alarmă sonică pentru alungat păsări - SONIC BIRDCHASER 

  
Sonic BirdChaser, foloseste principiul redării trilurilor de vânătoare a păsărilor prădătoare 
(vulture, bufniță, șoim) pentru a ține la distanță specii precum rândunelele, graurii, ciorile, 
vrăbiile și alte specii de păsări. Această metodă umană și ecologică va rezolva problema 
păsărilor nedorite fără a le face vreun rău acestora sau altor vietăți. Pe lângă acestea, 
dispozitivul vă va ajuta în alungarea rozătoarelor de câmp și iepurilor. 
INSTALARE: 

Fixați dispozitivul în șuruburi de un stâlp sau perete, în apropierea unei surse de curent. După 
montaj, introduceți adaptorul în priză, conectați cablul de alimentare la dispozitiv, dupa care 
reglați volumul, modul de funcționare și intervalul de timp între declanșări conform cerințelor 
dumneavoastră.În modul de funcționare “PIR MODE”, dispozitivul BirdChaser va proteja o 

suprafață, cu un unghi de 130º și o distanță de aprox. 10 metri. În momentul în care este 
detectată vreo pasăre sau altă viețuitoare în această zonă, dispozitivul declanșează sunetele de 
primejdie pentru a speria intrusul. În modul “ PIR MODE”, ledul ce indică funcționarea aparatului 
arde continuu. Puteți ajusta VOLUMUL la nivelul dorit. INTERVALUL DE TIMP nu poate fi reglat 
când dispozitivul este setat pentru modul de funcționare “PIR MODE”. 

În cazul în care setați dispozitivul în modul de funcționare “AUTO”, ledul indicator clipește. 
Frecvența clipirilor acestuia indică setarea INTERVALULUI DE TIMP, care poate fi setat între 5 
– 30 minute. Cu cât mai lung se setează intervalul, cu atât frecvența clipirilor ledului este mai 
mică. Puteți ajusta VOLUMUL la nivelul dorit. Dispozitivul BirdChaser va emite trilurile de 
primejdie ale păsărilor prădătoare la fiecare 5 – 30 de minute automat pe durata zilei.                                                                                                                                           
Fotocelula incorporată va dezactiva acest mod de funcționare în întuneric, atunci când 

activitatea majorității păsărilor este aproape nulă. De asemenea, puteți opri dispozitivul setând 
switch-ul pe OFF. 

SUGESTII DE INSTALARE: 

Pentru suprafețe mai mici sau pentru scopuri de protecție, este indicată utilizarea modului de 
funcționare “PIR MODE”. Pentru cel mai bun rezultat, fixați dispozitivul la o înălțime de 1 – 2,5 
metri deasupra nivelului solului. Evitați obstacolele în zona de funcționare a aparatului. 

Pentru suprafețe mari cum sunt fermele, câmpurile sau curțile mari, vă sugerăm să utilizați modul 
de funcționare “AUTO”, setând INTERVALUL DE TIMP optim de redare a înregistrării, între 5 și 

30 de minute în funcție de necesități. 

IMPORTANT! 

Nu introduceți dispozitivul în apă sau alt lichid.  
Nu modificați componentele interne ale dispozitivului  
Senzorul PIR declanșează dispozitivul în momentul detectării 
mișcării. 
Aveți grijă ca lentila senzorului să fie curată. Nu atingeți 
lentila. Folosiți o bucată de pânză de bumbac pentru a o 
curăța. Nu folosiți benzină, alcool sau dizolvant. 

SPECIFICAȚII: 

Alimentare :  220V AC, 50/60 Hz; 12VDC 
Suprafața acțiune:  < 400 m² (VOLUM maxim regim AUTO)  
Acțiune PIR MODE:  10 metri de la senzor 
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