HANDLEIDING BIRDSTOP BS-15
BESCHRIJVING
Volgende track
Vorige track
Harder
Zachter
Selectie functie
Bevestigen
Verander instelling

BESCHRIJVING
Aantijd
Uittijd
Random
Gevoeligheid lichtsensor
Dag/nacht/Continue
Selecteren speakers
Display lichtsterkte
Exit menu

BESCHRIJVING
Knipperend streepje = pauze
Ronddraaiend segment = actief
Tracknummer
Programma nummer
Nacht
Apparaat aan/uit
Dag
Continue

Om het instellingen menu in te komen drukt u gelijktijdig op de knoppen SEL+SET voor 2 seconden.
Door achter elkaar te drukken op SEL kunt u door het menu lopen. Om een instelling vervolgens te
wijzigen drukt u op SET.
Als de unit niet actief is, dan licht telkens een ander segment op van het linker getal in het display.
Als de unit in zijn pauzetijd zit dan knippert het middensegment van het linker getal.

HANDLEIDING BIRDSTOP BS-15
De BIRDSTOP BS-15 heeft intern 8 verschillende opname en 4 vooringestelde programma’s. De
keuze van de opname of het programma kunt u maken met de pijltjes ophoog of naar beneden. In
het display komt het nummer van de track te staan met een C (opname) of P (programma).
Je kunt kiezen uit:
C1 SPREEUW-ROOFVOGEL, C2 ROOFVOGEL, C3 KRAAI, C4 EKSTER, C5 VLAAMSE GAAI, C6
HOUTDUIF, C7 MEEUW, C8 MIX VERJAAGGELUIDEN.
Als u kiest voor een van deze tracks, dan zijn ze standaard geprogrammeerd om 30 seconden aan te
zijn en 1 minuut uit. Dit is eenvoudig aan uw eigen wensen aan te passen (Zie hieronder)
Om bij tF (aantijd) de lengte van de aantijd te verhogen drukt u vervolgens op +, en te verkorten op
-. De fabrieksinstelling voor de aantijd is 30 seconden (01, 02, 03, 04, 05 betekent respectievelijk 10,
20, 30, 40 of 50 sec. en 1, 2, 3, 4, is de lengte in minuten). De aantijd is instelbaar tussen 10
seconden en 20 minuten). Door op SET te drukken bevestigt u uw keuze. Hierna drukt u weer op SEL
om naar de keuze EH (exit) te gaan en drukt u op SET om het instellingen menu te verlaten.
Op de zelfde wijze is de tP (pausetijd) in te stellen. Deze is instelbaar van 10 seconde (01) tot 30
minutien
Met de Random functie kan er voor gekozen worden de ingestelde aan- en uittijden te verkorten tot
50% van de ingestelde tijd. Is er een tijdsduur ingegeven van 30 seconden en is de Random functie
actief (= 1), dan kan de werkelijke aantijd variëren tussen 15 en 30 seconden.
Kies je voor 1 van de 4 programma (P1 tot P4), dan zal de unit de aan en uittijden altijd variëren
zoals hieronder beschreven staat.
De vooraf ingestelde programma’s zijn gericht op het verjagen van respectievelijk spreeuwen (P1),
duiven (P2), kraai-meeuw-aalscholver (P3), kraai-meeuw-aalscholver (P4).
Progr.

opname

on

Tijd sec.

off

Tijd sec.

tegen

P1

Spreeuw +valk

on

30-60

off

15-30

spreeuwen

P2

Duif

on

20-40

off

45-90

duiven

P3

Slechtvalk

on

30-60

off

30-60

Kraaiachtigen/meeu
wen/aalscholver

P4

Alg. geluiden

on

30-60

off

30-60

Kraaiachtigen/meeu
wen/aalscholver

Als de unit niet actief is, dan licht telkens een ander segment op van het linker getal in het display.
Als de unit in zijn pauzetijd zit dan knippert het middensegment van het linker getal.

