
 

 

Madárriasztó készülék villogó- 
fénynyalábokkal, 500 m2 területre - Bird 

Strobe Lite 220V  
Lézerszerű fényt körkörösen kibocsátó, stroboszkópként  

működő, BIRD-X USA gyártmányú 

 MADÁRRIASZTÓ KÉSZÜLÉK 

beltéri használatra 

STROBE LIGHT ™ 

 

Használati útmutató 
 
 

 

HATÉKONYSÁGI TERÜLETE 
 

500 m2 

 
1. Hatásmechanizmusa 

 
A másodpercenként 4 alkalommal létrejövő felvillanás elriasztja a madarakat 
a területről. A fényimpulzus, valamint az félelmetes árnyékok 



 

elviselhetetlenek a betolakodó madarak számára. Tökéletes védelmet 

biztosít a galambok, verebek, seregélyek, fecskék, varjak és egyéb nem 
kívánatos madarak ellen.  

Vizuális madárriasztó készülék, a pulzáló villogó fény a madárriasztás nagyon 
hatékony elrettentő eszköze. Intenzív fehér, piros és kék fénnyel 75 villanás 
percenként. Teljesen csendes, a villanások és ijesztő árnyékok elviselhetetlenek 
és zavaróan hatnak a madarakra. 
A termék leghatékonyabb sötét vagy gyengén megvilágított épületekben. 
 
Alkalmazható: galambok, verebek, seregélyek, és a fecskék ellen. 
Ajánlott beltéri használatra, félig zárt terekben: 
Raktárak, parkolóházak és autómosók, hangárok és csónakházak, alagutak és 
aluljárók, sportcsarnokok és konferenciaközpontok, hangárok és pajták. 
 

2. Alkalmazási Területek 
 
Csarnokok, raktárak, hangárok, tetőterek, hídszerkezetek, stb védelmére.  
STROBE LIGHT 

 
 

3. Felszerelési előírások: 
 

• A készülék felszerelése előtt el kell távolítani minden fészket az 

épületből. Gondosan le kell mosni, el kell távolítani MINDEN 

MADÁRÜRÜLÉKET a védendő térből, felületekről! Az eltávolításhoz illatos 

tisztító-lemosó szereket kell használni, hogy a madarak NE TUDJANAK 

KORÁBBI ÜRÜLÉKEIK SZAGA után sem tájékozódni! 

• A készülék helyének kiválasztása- felszerelése: 

A térben olyan magasra kell helyezni a készülék által kibocsátandó fény-

nyaláb szintjét, hogy az a madarak pihenő helyével egy vonalba kerüljön 

és ne legyen a fénynyaláb szintje fölött olyan épületrész ahová a 

madarak „átköltözhetnének”! 

Fontos, hogy a fénynyalábok „útjában” ne legyen „fényárnyékot vető” 
épületrész! 

• A STROBE-LIGHT fényforrást „automata időkapcsolóval kell felszerelni”, 

hogy alapvetően abban az időszakban működjön, amikor a madarak 

pihenni szoktak, illetve akarnának. A teljesen folyamatos működtetés 

esetén előfordulhat, hogy a madarak hozzászoknak a fényhatásokhoz! 

 



 

4. Figyelem! 

A készülék nagyfeszültségű fénynyalábokat generál! A készüléket gondosan 

kell felszerelni és csak az után kapcsolják be,  miután az teljesen fixen van a 

helyén! A készüléket bekapcsolt állapotban ne érintsék meg! Vigyázni kell 

arra is, hogy ne juthassanak szembe FÉNYNYALÁBOK! 

 

Gyakorlati tapasztalatok szerint javasolt többféle madárriasztó készülék 

együttes használata (kiegészítőként: vizuális elriasztók: műmadarak, ballonok 

stb.), mely egymást erősítő, szinergikus hatást vált ki! 

 

5. Jótállás:  
Garancia 12 hónap. 


