
HANDLEIDING ALCETSOUND VOGELWERING (ALCE2017-1S-DP)

• VERSTERKER AM103-M met MECHANISCHE KLOK EN GELUIDSKEUZE VIA 
• DIPSWITCHES

• Werking:
• De digitale 40W versterker is voorzien van een microprocessor die zorgt voor het telkens met 

wisselende intervallen in- en uitschakelen van de installatie. De intervallen variëren in lengte van 15 
tot 55 seconden aan en tussen de 30 tot 110 seconde uit. Ook de volgorde van de opnamen wordt 
telkens gewisseld.

• Keuze geluidsinstelling:
• Via de dipswitches aan de voorzijde hebt u keuze uit de diverse angstkreten. De keuzen zijn:           
• 1 KRAAI-ZANGVOGEL, 2. SPREEUW, 3. SPREEUW/MEREL, 4. KRAAI/EKSTER, 5. MEEUWMIX, 

6. MEEUW-KRAAI, 7. ROOFVOGEL, 8. DUIF, 9. HAAS/KONIJN, 10. STILTE
• U kunt meerdere dipswitches gelijktijdig selecteren. De versterker zal in steeds wisselende volgorde 

door alle opnames van de gekozen “geluidskaarten” heen gaan. Hierdoor wordt gewenning verder 
voorkomen. Door dipswitch 10 in combinatie met 1 of meer andere dipswitches te activeren, kun je 
de geluiden meer spreiden en de versterker langer voeden zonder de kans op overlast en gewenning 
te vergroten.

• Automatisch in- en uitschakelen middels lichtsensor:
• De versterker is voorzien van een lichtsensor die bij voldoende daglicht, de installatie in werking zet 

en bij het invallen van de schemer, de installatie uitschakelt. De lichtsensor is ingebouwd in het 
midden van het bedieningspaneeltje. De werking van de lichtsensor kan omgedraaid worden door 
het indrukken van de druktoets met het maantje. Indien de versterker op een donkere plaats 
gemonteerd wordt, is het nodig om de versterker op de nachtstand te zetten. Als de versterker zowel 
in het donker als bij licht moet werken, dan kunt u de nachtstand kiezen en de lichtsensor afplakken 
met een stukje tape.

• Tijdschakelaar, in- en uitschakelen + volume:
• Naast bovengenoemde automatische in- en uitschakelingen is het aan te bevelen gebruik te maken 

van de ingebouwde tijdsschakelaar. Het onnodig actief zijn van de installatie op momenten dat 
relatief weinig vogels aanwezig zijn, zal de gewenning doen toenemen. De tijdschakelaar geeft de 
voeding door indien de nokjes naar boven/buiten staan. Optioneel is een digitale klok beschikbaar. 
Hiermee is ook een weekprogramma mogelijk, waardoor bijvoorbeeld in het weekeinde andere tijden 
instelbaar zijn dan op doordeweekse dagen.

• De AAN-UIT-druktoets van de versterker bevindt zich rechts onder de lichtsensor. Aan de bovenzijde 
van de lichtsensor bevinden zich de druktoetsen voor het verhogen en verlagen van het volume. De 
hoogte van het volume kan worden afgestemd aan de omstandigheden.

• Stroomvoorziening + uitbreidingsluidsprekers:
• Aan de onderzijde van het bedieningspaneel bevinden zich de aansluitingen voor de 

stroomvoorziening (drie-pins) en de luidsprekers (twee-pins). De versterker kan gevoed worden 
middels een 12 Volts accu of een gestabiliseerde 12-Volts adapter. De door Alcetsound te leveren 
adapter is voorzien van een snoer van 1,5 mt met de juiste koppeling. 

• Aan de versterker kunnen 4 luidsprekers met elk maximaal 100 meter kabel worden door gekoppeld. 
Alle aansluitingen worden gedaan middels schroefkoppelingen.

• Onderhoud:
• Aan het eind van het seizoen verdient het aanbeveling apparatuur en kabels binnen te halen. Indien 

een kabel in de grond is ingegraven raden wij aan de schroefkoppelingen van deze kabel middels 
plasticzakjes en bindbandjes te beschermen tegen regen.

Garantieperiode: 1 jaar op eventuele fabricagegebreken.
Alle leveringen geschieden tegen de ALCET Nederland leveringsvoorwaarden.


