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SONİK ATAK KUŞ KOVUCU
„Doğa dostu zararsız  çözüm“

Doğa dengesinin  bir kuralı  olarak  avlanan  hayvan  türler i diğer  daha  ufak  türleri  
avlayara k beslenir  ve varlıklarını  sürdürürler . Bu avlanma  özelliği özellikle baykuş, 
atmaca,  akbaba,  kartal  gibi kuş türlerinde  daha belirgindir.

Özellikle baykuş ve akbab a türü  kuşlar fare,  sıçan, tavşan ve kuşlar ile benzeri
hayvanlar  ve sürüngenleri  avlanarak  beslenirler.

Sonik atak Kuş Kovucu Cihazı yukarıda bahsedilen  özellikler esas alınarak  baykuş, 
akbaba , kartal , atmaca  gibi ufak  kuşların doğal  düşmanı olan  daha  büyük  avcı 
kuşların seslerini mikro-prosesö r teknolojisi  kullanara k taklit   etmektedir . Bu 
sesler  doğal bir  içgüdüsel  reaksiyon  olarak  ufak  kuş türler i ile güvercin,  karga,  
kırlangıç benzeri   çeşitli kuşları korkutu p cihazın monte edilmiş olduğu  ortamdan  
zarar  vermeden  uzaklaştırır.

Kuş uzaklaştırıcı etkisinin yanısıra arazi ve tarlalarda  karşılaşılan fare ve kemirgen  
türleri  ile tavşanlar üzerinede  etkilidir.

PIR fonksiyonu  sayesinde evinize yada binanıza izinsiz girenlere  ve hırsızlara  karşı 
ALARM olarakda  rahatlıkla  kullanabilirsiniz.

Ses  ayarını cihaz üzerindek i düğmeden tercihinize   göre istediğiniz şiddette 
yapabilirsiniz.

MONTAJ VE KULLANMA fiEKL‹

Sonik  Atak  Kuş Kovucu  Cihazını  bir  direk  yada  duvar  üzerine  1 ile 2.5 metre  
yüksekliğe monte ediniz.

Ayar düğmesi (Cihazın ön orta kısmında)

PIR AUTO

OFF
Ayar düğmesini  PIR seçeneğine getirirseni z cihaz kızıl ötesi detektö r ayarındadır.
Yani  Kuş yada  herhang i bir  hayvan  yada  insan  cihaz  kapsam a alanı  olan  15 
metreye  kada r yaklaştığında cihaz otomatik  olarak  faaliyete geçerek ses çıkarmaya  
başlamaktadır .  Bu  seçenekte  tercihinize  ve  istenen  etkiye  göre  cihazın  sol ön 
tarafınd a buluna n VOLUME  düğmesinde n ses ayarı yapmanızı tavsiye ederiz. PIR 
ayarında  cihaz 130° alanda  15 metreye kadar  etkilidir.
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AUTO  ayarınd a cihazın  sağ ön tarafınd a buluna n ış ık   hızlı yada  yavaş şekilde 
yapılan zamanlam a ayarına   bağlı olarak   yanıp söner. Zamanlam a ne kada r uzun  
tutulursa  ışıkta o kadar  yavaş yanıp sönecektir.   TIME INTERVAL yani zamanlama  
ayar düğmesi tercihinize  göre 5 dakika  ile 30 dakika  arası bir zamana  ayarlanabilir.  
Bu seçenekte  tercihinize  ve istenen  etkiye göre VOLUME  düğmesinde n ses ayarı  
yapmanızı  tavsiye ederiz.  Yapılan  zamanlam a ayarına  göre cihaz 5 ile 30 dakika  
aralıklarda  otomatik olarak  faaliyet gösterir.
Çiftlik, büyük  arazi  yada tarla  gibi açık alanları  korumad a cihazı AUTO ayarında
kullanınız.

Cihazda   bulunan  fotosensör yani ışık duyarlılık mekanizması   cihazı kuş faaliyetinin  
olmadığı karanlıkta  yada geceleyin otomatik olarak  cihazı kapatır.
Tercihinize  göre isterseniz cihazı OFF ayarına  getirerek  kapatabilirsiniz.

Cihazın ön kısmındaki lens temiz tutulmalıdır.  Arasıra  yumuşak ve hafifçe ıslatılmış 
bir bezle dikkatlice  temizlemenizi tavsiye ederiz.

Alkol yada benzen türevi maddlerle  cihazı temizlemeyiniz.

Teknik Özellikleri
220-240VAC, 50/60 cycle

Output:  12 VDC
Etki alanı: VOLUME düğmesi max ayar ında ise arazilerde  1 dönüme kadar.

Etki mesafesi: PIR seçeneğinde 130° lik alanda  15 metreye kadar.

Kızıl ötesi dedektör  lensi

Montaj  deliği

Işık sinyal

Volume (Ses Düğmesi)

Zaman  ayar düğmesi

     PIR        
AUTO

OFF (Kapalı)
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