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Ultraljudet skall vara så nära problem området och om möjligt och vara riktad
mot detta för att maximal effekt skall uppnås. Ljudspridningen är ca 50 x 200
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meter på medel volym och ca 200 x 500 meter på max volym.
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Manual
mås -/fågelskrämma: Multi+

Skrämman skall hängas upp stående. Högtalarna är vattentäta, men direkt regn
under längre perioder bör om möjligt undvikas. Montera skrämman under ett litet
skyddstak och helst något vinklad nedåt och som sträcker sig ca 10 cm utanför
högtalarna. Detta medför att skrämman inte utsätts för 100% exponering av
regn och väta.
Bra placering är viktig och påverkar utrustningens effektivitet.
FÖRSIKTIGHETS ÅTGÄRDER
Placera EJ ditt öra nära högtalarna: även när det verkar vara tyst,
det pågår konstant utsändning av flertalet olika högfrekventa ultraljud.
Placering & montering
1) Placera apparaten ca 1 meter ovanför marken/golvet/taket
och rikta den mot problemområdet.
2) Utrustningen bör ha fritt fält åt alla håll som du vill hålla måsarna borta på. Se
till att det ej finns någon vägg eller stople som skapar skugga så att fåglarna
kan gömma sig ifrån ultraljudet. Experimentera med riktningen om inte
förväntat resultat uppnås. Rikta ljudet mot problemområdet.
3) Anslut till 220/240 volt eller 12V Dc (anslutning inne i apparaten)
och justera ljudet till önskad ljudnivå med knappen VOLUME på apparatens
kortsida. Vippa knappen åt vänster resp höger för lägre ljud och högre ljud.
Volymen kan bara ändras när skrämmans ljud hörs, tryck på den röda

Höjd: 325 mm.
Bredd: 250 mm.
Djup: 160 mm.
Vikt: 2,1 kg.
Strömförbrukning: 1A.
Anslutes: 220/240 volt
eller 12V
Ip chassi: Ip56.

testknappen för att aktivera ljud.
4) Notera den röda test knappen på apparatens kortsida för test av skrämmans
ljud; tryck till på röda testknappen, efter 5 sekunder spelas ca tre
förutbestämda ljud upp. Detta indikerar att skrämman fungerar.
Låt inte ljudet gå in i örat!
5) Ljuden styrs av ljudknappen och en ljussensor samt dipbrytare inne i
apparaten som går att ställa i olika lägen (se sista sidan).

IVC Boat Marin Consulting
BernBerg Marin Consulting

6) Skrämmor levererade från maj 2014 har även en on/off knapp för högtalaren.
Benämd som SPEAKER (vissa har ingen benämning alls tyvärr)
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Den 1:a banken på vänster sida när man tittar på siffrorna med rätt sida uppåt.

Justering av apparatens ljud och funktioner.
(se omkopplingsfunktioner på sista sidan)
Fågelljud, bangar, intervaller med mer ändras med funktionsomkopplarna

1. On = Dagsljussensor på och aktiv. Off = sensor inaktiverad .
2. On = ljud även under mörker (Switch 1 på). Off = Inget ljud under mörkertid.

(dipswitschar) inne i apparaten.

3. Off = Ska vara Off.

Koppla bort strömmen. Ta bort locket genom att skruva upp de 4 plastskruvarna i

4. Off = Ska vara Off.

apparatens hörn med en stor bredspårig skruvmejsel. Vid återmontering, notera
att tätningen och locket sitter ordentligt på plats. Garantin gäller ej om tätningen

5. Off = Ska vara Off.

inte är på plats. Dra inte åt skruvarna för hårt vid återmonteringen!

6. Off = Normal drift. On = 2 timmars startfördröjning av ljud efter soluppgång.

På stora kretskortet finns det 2 st dipomkopplare bredvid varandra, vardera

7. Off = Normalt läge. On = Skrämmer Duvor.

numrerade 1-8.

8. Off = Normalt läge. On = Skrämmer Starar.
Bank nummer 2 med dipomkopplare (till höger om föregående bank).

Justeringar kan göras på kretskortet , med två dipomkopplare

läget ON slår på varningsljud som normalt skrämmer respektive arter på flykt.

(de kan förekomma i olika färger) se nästa sida för funktionerna.

Fler kan väljas ON, ljuden spelas upp i slumpordning.

På lilla kretskortet finns 1 dipomkopplare, den skall ALDRIG röras.

1. Kråkor
2. Råkor

Felsökningstips:

3. On = Slumpartade syntesljud

Inget ljud från fågelskrämma.

4. On = Måsfåglar

1. Kontrollera ström och anslutningen till elnätet.
5. Duvor och Måsfåglar
2. Se till att dagsljussensorn (LIGHT SENSOR) tar emot bra ljus.
6. Duvor och syntetiska ljud
3. Kontrollera glassäkringen inne i apparaten.
7. Måsfåglar och Kråkor
4. Kontrollera att transformatorns lysdiod lyser röd (svarta dosan på insidan)
8. On = Syntetiska ljud och smällar (skottlossning, explosioner)
Kontakta IVC Boat Marin 0708-600 930 om apparaten fortfarande inte fungerar.

Bank 3 på lilla kretskortet skall aldrig röras.
1. On
2. On
6. On
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Allmänt handhavande och instruktioner för fågelskrämma multi+
Innan några inställningar ändras, läs nedanstående instruktioner och ta en bild
eller rita av och skriv upp skrämmans ursprungliga inställningar.

ljud i intervaller på ca 5 till 30 minuter beroende på inställningar.

mörkret faller eller när det blir ljust, beroende på vilken inställning som valts,
detta för att förhindra ljud under känsliga tider om ljudet kan anses störande för
omgivningen. Ljussensorn kan inaktiveras vid behov, till exempel för
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Det finns en inbyggd dagsljussensor som använd fösr att stänga av ljudet när

inomhusbruk. Se instruktioner. Om ljussensorn är inaktiverad kan det vara
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fastlödda på kretskorten.
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Fågelskrämmans olika ljud är lagrade digitalt på minneschips som är

N

Ma

n

B

oat

O

Skrämman ger förutom olika fågelläten och nödrop ifrån sig olika syntetiska

Skrämmorna är grundinställda för att operera under ljusa delen av dygnet.
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fördelaktigt att använda en timer för att kontrollera på och avstängning.

Ultraljudet ligger konstant på som en störande ljudmatta för fåglarna.
Det går att ställa in en 2 timmars försenad start efter ljusets inträde.
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Denna utrustning använder sig av tre metoder:
fåglarnas egna varningsrop, syntesljud och ultraljud.
För att "störnings faktorn" för oss människor skall vara så minimal som möjligt,
låter de hörbara varningsropen och syntesljuden ca 4-8 gånger per timma.
Ultraljudet är igång 24 timmar per dygn och avger permanent ljud som normalt
inte är hörbart för de flesta människor om vi inte är i absolut närhet.
De flesta hundar noterar ultraljudet men flyr inte området.
Vår leverantör har tillverkat ultraljuds system i 25 år, och hunnit samla mycket
information och kunskap. Därmed säger tillverkaren att det är säkert att använda
utrustningen. För vidare information om ultraljud finns ett forskningsdokument
utgivet av:
“The Institute of Sound and Vibration Reserach"
"The Health & Safety Executive"
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vilket finns tillgänglig på nätet från Southampton Univerity.

at

n

Bo

O

(Contract Research Report 343/2001)
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