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• Installera Bird Gard innan skörden mognar och blir attraktiv för fåglarna. Så snart de fått smak på den mogna
frukten, är det svårare att bryta deras vana. Bird Gard-enheter ska startas ca två veckor före.

• Tänk på att fåglar börjar livnära sig på grödan från utkanten först, där de utnyttjar omgivande träd och buskar
som skydd, utsiktsplats och bo. Placera därför om möjligt utrustningen i skyddsobjektets perifera delar
med riktning utåt omgivningen.

• Om fåglarna häckar i omgivande träd, bör fågelskrämman inledningsvis om möjligt vara aktiv 24h, dvs dygnet 
om för att få dem att flytta längre bort.

• Montera högtalarna ca 1 m över träden eller grödorna du vill skydda för att erhålla maximal täckning. För 
större/högre träd kan det vara nödvändigt att placera en extra högtalare under trädkronan. Ljudet kan spridas 
eller reflekteras av solida barriärer eller täta buskage/lövverk. 

• Undvik att placera centralenheten i direkt solljus.

• Efter installation, kör Bird Gard på full volym och med Kort eller Medium paustid. Detta säkerställer att fåglarna
känner sig stressade och ovälkomna.

• Studera fåglarnas beteende och reaktioner. Notera flygstråk och justera högtalarna efter detta. Kontrollera
utrustningen regelbundet för en säker och långvarig funktion.

• Som option finns en solcell som kan försörja/ladda ett 12V-batteri för en miljövänlig och problemfri strömför-
sörjning där eluttag saknas.

• När det är möjligt – kör enheten på full volym.

• Om flera enheter används tillsammans, se till att de överlappar varandras områden samt har olika ljud-
inställningar för maximal effekt.

• Applicera gärna siliconfett (finns på sparyburk) över kontakter och anslutningar för problemfri drift.

• Förvara utrustningen på ett bra sätt under årstider då den ej används.

• Under extrema förhållanden där det är ont om föda eller andra extrema vädersituationer, kan fåglarnas 
överlevnadsinstinkt övervinna rädslan för de obehagliga varningsljud som Bird Gard utsänder.

Läs gärna mer på www.birdgard.com där det även finns en film om utrustningarnas användningsområden !

Tips & goda råd för ett bra resultat:


