RÅDJURS- & VILDSSVINSSKRÄMMA

INSTÄLLNINGAR

RÅDJURS- & VILDSVINSSKRÄMMA

Dubbelverkande
Ljus och ljud

Öppna luckan på baksidan.
Batterihållare:
Sätt in 3 st standard ficklampsbatterier
1,5 volt. Blanda inte gamla och nya
batterier
Sensor:
Justera nivån på detektorn. Normal
nivå är fullt åt höger, vrid vänster för
att minska.
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Radio:
Ställ in radiokanaler med knapparna (Tuning)
Välj en kanal som sänder dygnet runt.
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Volym:
Snurra volymknappen neråt för att ställa in skrämmans volym.
Normal nivå för att få bästa effekt är på max. Om ni vill sänka volymen
snurra knappen uppåt. Volymknappen fungerar också som av/på knapp.
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Time:
Justera tiden på skrämmans signal. Minimitiden är ca: 15 sek. till max. 7
minuter.
När tiden är slut vilar den till nästa aktivitet

BESKRIVNING

Art nr: 688
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LED- lampa. Lyser med ett starkt sken, när skrämman aktiveras.
Högtalare. Det radioprogram ni ställt ljuder när skrämman

MONTERING
• Ta bort basplattan genom att skjuta den neråt.
• Montera på lämplig plats, t.ex. vägg,stolpe eller ett träd.
• Sätt skrämman vertikalt för bästa resultat och så pass högt att
inga barn kommer åt den. Basplattan är gjord så att du kan justera
sensorn upp eller ner.
• Se till att sensorn är riktad mot det område ni vill skydda. Den har en
räckvidd på ca: 8 meter och en vinkelgrad på 110.
• Se till att det inte finns föremål framför som kan aktivera skrämman i
onödan.
•Om möjligt sätt den så att den skyddas från direkt solljus och regn
• Ställ in radion på en stark lokal station, gärna en pratradio för att
skrämma djuren bäst. På dagtid är det bäst att ställa in den då signa
lerna är lite svagare då. Välj en kanal som sänder dygnet runt.
• Använd gärna max. volym för bästa effekt
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