
 

Kisállat riasztó, ultrahangos-mozgásérzékelős - Bird-X 
Yard Gard 

 

Ultrahanggal működő, BIRD-X USA gyártmányú 

Nagyvad és Kisállat Riasztó Készülék 

Kommunális és lakossági felhasználásra  

Bird-X Yard Gard™ 

 
 

Hatékonysági területe 
 

Ultrahang hatás: 370 m2 

 

Hatásmechanizmusa: 
 

Az időjárásálló kisállatriasztó beépített mozgásérzékelő segítségével fejti ki a lefedett 
hatózónában a riasztást a nagyvadak, rágcsálók, rovarok és más betolakodó 
állatokkal szemben. Hálózati adapterrel, vagy elemmel egyaránt működtethető. 



 

Alkalmazható kiskertek, veranda, épületek, hétvégi házak, és más területek 
védelmére. 
 
 
 

Hanghatás - Frekvencia Tartomány 
 

Kimeneti hanghatás: 90 dB - Ultrahang 15 - 25 kHz 
 
 
 
 

Használati Útmutató 
 
 
A készülék kártevő-elriasztó hatóköre, két tartományra osztható. 
Az elsődleges tartomány („célzott védelmi terület”) a készülék által 35 fokos 
szögben kibocsátott „oválisan terjedő” ultrahangok által lefedett 25 x 15 
méter, azaz cca.  375 m2 terület. 
Az elriasztandó állatok által érzékelhető tartomány pedig” (az állatokat már 
irritáló külső hatókör) a készülék által 35 és 90 fokos szögben kibocsátott 
ultrahangok által lefedett, összesen cca. 525 - 550 m2 terület. 
 
A készülék – sokféle beállítási lehetőségei miatt egyaránt -- eredményesen 
riasztja el nemcsak a nyestet, menyétet, rókát, kutyát, macskát és nyulat, 
hanem hatásos az őzek, vaddisznók, görény ill. kerti rágcsálók (egér-patkány) 
ellen is. 
 
Kihelyezése – felszerelése: 
 
A készüléket az elriasztandó vad- / állat testmagasságától függő 
(pontosabban a füle földtől mért távolságának megfelelő) magasságban kell 
telepíteni. 
A telepítés történhet falra, faoszlopra felcsavarozva (a csavarok tartozékok), 
vagy bármely talpazatra helyezve. Figyelem! a készüléket ne szerelje 
„hangszórójával felfelé mutatóan”, mert az eső és a hó tönkre teheti /teszi a 
készüléket. Várhatóan nagyobb csapadék esetén célszerű átmenetileg száraz 
helyre tenni a készüléket! 
 



 

 
 
A készülék leírása 
 
1. A készülék működtetése: 
 
Burkolata teljesen vízhatlan. A készülék működtethető a tartozékot képező 220 
V / 6 V adapterrel hálózatról, vagy 4 db LR-14 típusú elemmel. 
 
2.  A készülék beállítása: 
 
 Óvatosan „pattintsa ki” a hátlapot és állítsa be a szabályozókat. 
 
    2.1. A készülék által kibocsátott ultrahang frekvencia erősségét a csatolt 
leíráson mutatott képen megjelölt „tekerő-szabályzóval” lehet a LO (= alacsony) 
valamint a HI (= magas) tartomány között változtatni. 
 
   2.2. A készülék által kibocsátott ultrahang rezgésszámát a csatolt leíráson 
mutatott képen   bemutatott skálához tartozó szabályozógomb forgatásával 
lehet változtatni. 
Az egyes állat-félék elriasztására beállítandó „rezgésszám-tartományok” 
tájékoztató jellegűek, mert a megfelelően ható tartomány/beállítás helyi 
tapasztalatok függvénye. 
A beállításokat illetően fontos tudni, hogy a „nagyobb testű” állatok az 
alacsonyabb tartományban kibocsátott ultrahang-frekvenciákat hallják, ezek 
számukra az elriasztó jelek! 
 
    2.3. Ez a mozgásérzékelőt is magában foglaló készülék jó hatással riasztja el a 
ható körzetéből valamennyi felsorolt kártevőt. Célszerű a készüléket 
FOLYAMATOSAN ON (bekapcsolt) állásban működtetni! Szintén fontos tudni, 
hogy a készülék – általában 2-3 hetes működtetést követően -- fejti ki elriasztó 
hatását, amíg az elriasztandó állat „nem bírja tovább a számára elriasztó 
hatást”, de ebben a 2-3 héten is „finom-hangolással” változtatgatni célszerű a 
beállításokat! A további időszakokban ugyanígy kell változtatgatni a kibocsátott 
jeleket és a készülék helyét/helyzetét is (az állat hozzászokásának 
megakadályozására) beleértve az 1-2-3 napos kikapcsolásokat is! 
 
 



 

 
    2.4. A készülékből kiáramló ultrahangok nem hatolnak át pld. fólia sátrakon, 
vagy más mesterséges elhatárolókon. Ilyen tárgyak esetén várhatóan kettő- 
vagy akár több készülékre is szükség lehet egy nagyobb terület védelmére. 
 
3.  A készülék műszaki jellemzői: 
 
Méretei: 16,5 x 13,0 x 9,0 cm 
Súlya: 1 kg 
Frekvencia tartományai: 15 és 25 KHz 
Mozgásérzékelő tartománya: cca 21 x 11 méter 
 


