
 

Galamb riasztó készülék, 85 m2 területre - Balcony Gard 

Ultrahanggal  

működő, BIRD-X USA gyártmányú 

MADÁRRIASZTÓ KÉSZÜLÉK 

Kommunális és lakossági felhasználásra 

 

Használati útmutató 

BALCONY GARD mozgásérzékelővel szerelt, ultrahangos Galamb riasztó 

készülék. Az állítható frekvenciájú, vízálló madárriasztó beépített 

Mozgásérzékelő segítségével fejti ki a riasztást a galambok, seregélyek és más 

betolakodó madarakkal szemben. Hálózati adapterrel, vagy elemmel egyaránt 

működtethető. 

 

 

 



 
I. Bevezető 

A Bird-X, Inc. már több mint 50 éve világszerte elismert gyártója a 

legkülönfélébb madárelriasztó készülékeknek. 

Szakmai tapasztalataik szerint készek együttműködni különböző speciális 

madárelriasztási feladatok megoldásában, hatékony készülékre vonatkozó 

technológiai javaslatok kidolgozásával. 

 

II. Miért kell elriasztani a madarakat közvetlen életterünkből? 

A madárürülékek egészség károsítók, potenciálisan akár halálos betegségek 

terjesztői. A madárürülékek eltávolítása idő- és költségigényes. Számos madár 

tényleges kártevő! 

 

III. Mit kell tenni? 

1. Mérje fel a madarak repülési szokásait, fészkelésüket, táplálkozásukat. 

2. Ellenőrizze ingatlanját. Mérje fel, hogy mit találnak vonzónak a madarak 

az Ön területén és a hasonló tulajdonságokkal rendelkező környezetében. 

3. Tisztítsa meg minden bizonyossággal a madarak: búvóhelyeit, fészkeit az 

ürülékeiktől. Ha meghagy fészket akkor a kifejlett madarak valószínűleg 

visszatérnek. 

4. Távolítsa el a kifolyt ételeket, szemetet, fészekanyagot és egyéb tetszetős 

tárgyakat. 

5. Tartson fent tiszta és változó környezetet. Időszakosan helyezze át a 

készüléket, változtasson a kimeneti teljesítményen vagy kapcsolja ki rövid időre 

az egységet. 

6. Üzemelje be az elött mielőtt beköszönt a „madár időszak” kezdete, amíg 

még könnyebb távol tartani a madarakat. 

7. Használja a termékeket összhangban egymással. Kettő vagy több 

különböző típusú eszköz (kiegészítőként: vizuális elriasztók: műmadarak, 

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



 
 

 

 

IV. A készülék leírása:  

A készülék ultrahangokkal és mozgásérzékelővel gyártott termék, igen jó 

hatásfokkal riasztja el a védett területtől a galambokat. 

Beállítása: 

A készülék hátoldalán lévő kulcslyuk alakú rés segítségével bármilyen épületre, 

falra vagy faoszlopra felszerelhető egy csavarral vagy egy szöggel. Irányítsa a 

hangszórót arra a területre, amit védeni akar. Ha kültéren használja, akkor az 

optimális működés érdekében a föld felett legalább 90 cm-re helyezze el a 

készüléket. 

Finoman pattintsa le a hátsó fedőlapot. Állítsa a működési kapcsolót (jobbra 

fent) KI állásra. 

Fordítsa a frekvencia tekerőt (balra fent) legelőször középső állásba, majd (az 

első 2-3 héten) 2-3 naponta változtassa a pozíciót. 

A működési kapcsolón, választhatja az „MS AC or(vagy) Battery” funkciót, ha az 

egységet állandóan-folyamatosan kívánja működtetni. Elemet is helyezzen a 

készülékbe, ekkor egy esetleges áram kimaradáskor átvált elemes üzemmódra! 

Ha a „CONT.AC Only” funkciót használja akkor a készüléket elem nélkül csak 

hálózatról tudja üzemeltetni. 

Csatlakoztassa az AC Adapter egyik végét a vezérlő kapcsoló aljánál található 

kialakításba, a másik végét pedig bármilyen szabványos konnektorba. Kültéren 

víz-álló konnektort használjon!!! Ezután pattintsa vissza a fedőlapot a helyére. 

A várható lefedettség 900 négyzet láb, vagyis cca 85 m2, A készülék által 

kibocsátott ultrahang” ovális térhatással, egy-irányban terjed. Minél 

alacsonyabb a hangfrekvencia (óramutató járásával megegyező irány) annál 

jobb az elriasztó hatás. 

 

 



 
V. Hibaelhárítás: 

 

1. Ellenőrizze, hogy a vezérlő kapcsoló nincs-e KI állásban (más szóval, se 

CONT AC ONLY vagy MS AC, vagy Elem). Ha elemeket használ, ellenőrizze, hogy 

jók-e. Ha Continuous AC Only beállítást használ, akkor ellenőrizze, hogy a 

kivezetés jó-e. Ha MS AC vagy Elem beállítást használ, csak akkor várjon 

aktiválást, ha van mozgás. 

2. Ellenőrizze a „beállításokat” és bizonyosodjon meg arról, hogy a 

megfelelő szintet választotta-e. 

3. Ha a „tekerők-elforgatásakor”, valamely állásban recsegő hangot észlel, 

akkor kissé tekerje tovább addig, amíg abba nem hagyja a füllel érzékelhető 

hangadást. 

 

VI. Általános figyelmeztetések: 

A Balcony Gard által kibocsátott legmagasabb 25kHz ultrahang az „átlagos 

emberi hallhatóság felett van”, de igen zavaró (is) lehet!  az intenzitása elég 

nagy ahhoz, hogy kárt okozzon a füleinkben, hogyha közvetlenül, huzamosabb 

ideig felénk van irányítva 10 láb távolságon belülről. Ezt a készüléket 

semmiképpen se helyezhetők olyan személy cca. 3 méteres körzetébe, aki 

huzamosabb ideig ezen területen tartózkodik. Javasolt, hogy amikor bárki a 

készülék közelében ül vagy dolgozik, akkor kapcsolja ki a készüléket, mert az 

emberi jelenlét önmagában is elrettenti a madarakat. 

Mint bármely elektromos eszköz esetén itt is fennáll, hogy ne helyezze az 

eszközt víz közelébe és ne állványozza fel, amíg vízben áll vagy az körülveszi 

Önt. 

Ne irányítsa a készüléket szomszédos területekre, vagy ketrecbe zárt állatok 

felé. 

 

VI. Jótállás 

Garancia 12 hónap. 


