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Köszönjük, hogy a Handheld készüléket
vásárolta!
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1 x Handheld

Bird Control Group csendes és hatékony madártávoltartó
termékeket kínál. A szabadalmaztatott optikai
technológia nagy távolságú madárriasztásra alkalmas.

HU

NL

2 x Biztonsági kulcs
1 x Lencse védőkupak

FR

2 x CR2032 akkumulátor

Figyelmeztetések magyarázata
Figyelem: Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet

2 x 18650 újratölthető Li-ion akkumulátor (tart. PCM)
1 x Célzó szerkezet
1 x Célzó szerkezet védőkupak
1 x Imbusz kulcs

jelöl, amely - ha nem kerülik el - halált vagy súlyos

1 x Csavarhúzó

sérülést és / vagy anyagi károkat okozhat.

1 x Tisztító kendő

DE
ES
PT

1 x Akkumulátor töltő (Tartalmazza a kábeleket EU,
Vigyázat: Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet
jelöl, amely - ha nem kerülik el - kisebb vagy közepes
sérülést és / vagy anyagi kárt okozhat.

UK, US kompatibilis)
1 x Tartó táska
Bird Control Group nem vállal felelősséget a Handheld
termék és kiegészítőinek helytelen használatáért. Mivel a
Bird Control Group nem tudja befolyásolni a termék
használatát az ügyfél kezében . Ebből eredően a

Bird Control Group, annak partnerei, beszállítói
A "CE" jel azt jelzi, hogy ez a termék megfelel
az alkalmazandó európai irányelveknek, amelyek az
egészségre, biztonságra, környezetre és az ügyfelek
védelmére vonatkoznak.

vagy alkalmazottai semmilyen körülmények
között nem vállalhatnak felelősséget semmilyen
jellegű veszteségért, kárért, melyek a termék
használatából, visszaéléséből, használatának
képtelenségéből vagy a használat
hatékonyságából erednek.

IT

1. Technikai leírás

Vigyázat: A termék üzembe helyezése előtt
ellenőrizze, hogy az Ön országában további törvények és

Figyelem: Figyelmesen olvassa el az összes

előírások vonatkoznak-e a Handheld használatára.

biztonsági figyelmeztetést és az összes utasítást.
Mentsen el minden biztonsági figyelmeztetést és minden

Figyelem: Használat előtt készítsen

utasítást a későbbi felhasználásra.

kockázatbecslést a tervezett helyről, és szükség esetén
óvintézkedéseket vagy ellenőrző intézkedéseket hajtson
végre.

Handheld
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Hullámhossz

3B

3B

divergencia

< 250 mW

< 500 mW

nyílás átmérője

532 nm

532 nm (zöld) folyamatos hullám

élettartam

0.05 mrad

0.05 mrad

Ø 40 - 50 mm

Ø 40 - 50 mm

5,000 óra

5,000 óra (normál felhasználási feltételek mellett)

< 1.540m

< 2.366m

25.4 W/m2

25.4 W/m2 (feltételezett expozíciós időtartam 0,25 másodperc)

Lézerosztály erősség

NOHD
MPE

Áramforrás

Handheld: 1 x 18650 újratölthető Li-ion akkumulátor (Tart. PCM)
Célzó szerkezet: 1 x CR2032 akkumulátor

Bemeneti áramerősség

3.7 VDC

Energia felhasználás

6W

Méretek

427 (16.8) x 76 (3.0) x 83 (3.3) mm (in) (L x W x H)

Súly

880 g (31.0 oz.)

Optimális hőmérséklet*

-10 °C to 35 °C (14 °F to 95 °F)

Töltő
Áramellátás

100-240 VAC 50/60 Hz or 12 VDC (1 A)

Kimeneti feszültség

4.2 VDC / 1.48 VDC (2 x 500 mA)

Méretek

131 (5.2) x 69 (2.7) x 36 (1.4) mm (in) (L x W x H)

Súly

110 g (3.9 oz.)

Optimális hőmérséklet

0 °C ; 40 °C közt (32 °F to 104 °F)

* A készülék optimális teljesítménye garantált, ha a termék
hőmérséklete szobahőmérséklet körüli.

2. Biztonsági utasítások
Figyelem: Kerülje a közvetlen lézersugarat.
A közvetlen szemmel való érintkezés és a
közvetlen visszaverődésnek való kitettség súlyos
szemkárosodást okozhat.
A szóródó tükröződés szemet állónak tekinthető
.

Figyelem: A lézersugár távolsági

használatra tervezett optikai eszközökkel történő
megfigyelése (például távcsövek vagy távcsövek)
szemmel is veszélyt jelenthet.
Figyelem: Ez a lézertermék csak
ellenőrzött területen használható, és csak
professzionális használatra alkalmas.
Figyelem: A Handheld lézersugara
kápráztathatja a szemet különösen alacsony
fényviszonyok mellett. Ez a biztonsági szempontból
kritikus műveletek végrehajtása során (autó vezetés)
közvetett biztonsági következményekkel járhat.

Figyelem:
• A termék üzemeltetéséhez lézeres biztonsági
képzésre van szükség.
• A Handheldet kizárólag felnőttek használhatják.
• A Handheldet csak madárelhárítási célra szabad
használni
• A Handheldben nincs szervizelendő alkatrész.
• A sérülés kockázatának csökkentése érdekében csak a
mellékelt akkumulátort használja..

Figyelem: Csak sértetlen állapotban üzemeljen.
Ha a termék megsérül, veszélyes lézersugárzást
okozhat.

A 7.1 ábrán látható biztonsági címke a Handheld alsó oldalán található. A 7.2 ábrán látható
biztonsági címke a lencse közelében található a sugár bővítőn.

3. Funkcionális használat

• Soha ne vetítse a lézert a madarak vagy más állatok

Felkészülés a használatra

• A Handheld használatakor mindig vegye figyelembe a

szemébe.

jelen dokumentumban leírt biztonsági óvintézkedéseket.
Figyelem:
• Irányítsa a lézert a földfelé, miközben az
akkumulátorokat beilleszti.
• Ne dobja le a terméket. A termék meghibásodhat, ha
erős ütésnek vagy rezgésnek van kitéve.

A Handheld nem alkalmas a folyamatos használatra.
Csak rövid beavatkozásokra használható.
Hajtsa végre a következő lépéseket, hogy előkészítse a
Handheldet a működésre.
1. Távolítsuk el a lencse sapkát

(ábra

2.1).

2. Távolítsa el a védősapkát, hogy aktiválja a célzást (2.2.
• Kerülje el a hirtelen hőmérsékletváltozásokat: A hirtelen

Ábra).

hőmérsékletváltozások, mint például a hideg napon

3. Irányítsa a Handheldet a talaj felé (2.3 ábra).

fűtött épületbe való belépéskor vagy távozáskor

4. Helyezze be a biztonsági kulcsot a készülék hátulján, és

bekövetkező változások kondenzációt okozhatnak a

forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba,

készülék belsejében. A kondenzvíz megakadályozása

hogy feloldja a biztonsági zárat (2.4. Ábra).

érdekében tartsa a készüléket a tárolóban, hogy
elkerülje a hirtelen hőmérséklet változásokat.

5. Kapcsolja be a Handheldet az ON/OFF kapcsoló
benyomásával.

(Ábra

2.5).

A Handheld akkumulátorainak cseréjéhez a következőket
Figyelem : Az ON/OFF kapcsoló benyomásával

tegye:
1. Forgassa el a menetes zárósapkát az óramutató

a lézer aktiválódik.

járásával ellentétes irányba, hogy kinyissa az elemtartót
(ábra 1.1).
2. 2. Helyezze be az akkumulátort a csavarkulccsal
szemben lévő pozitív oldallal (1.2. Ábra). Győződjön meg

B

A

róla, hogy az akkumulátor fel van töltve.
A hatékony madártávoltartás érdekében a vetített
lézerfoltot a földön (A) előtt helyezze el és lassan
3.
Fordítsa el az óramutató járásával megegyező
irányba az akkumulátortartó rekeszt (1.3 ábra).

mozgassa ezt a pontot a madarak felé (B). Győződjön meg
róla, hogy nincsenek járművek, emberek vagy
fényvisszaverő tárgyak az (A) és (B) pontok közt. A

Handheld használata

Handheldet nem szabad fegyverként használni, azaz
célozni és lőni.

Figyelem:
• A Handheld egy olyan mobil lézeres eszköz, amely
kizárólag madárriasztási célokat szolgál.

Időjárási körülmények: A Handheld a leghatékonyabb
éjszaka, napkelte, napnyugta, felhős, esős vagy ködös

időjárási körülmények között. Világos időjárási
körülmények között győződjön meg róla, hogy a madarak a

Folytassa a vízszintes beállítást, miután a piros pont
helyesen lett igazítva függőleges helyzetben.

felhasználó és a nap között helyezkednek el. Ha nem, a

Lépés 3: Vízszintes igazítás

fényes napsugarak gátolhatják a riasztó hatást.

1. Kapcsolja be a lézert, és vetítse egy távoli
objektumra. Győződjön meg róla, hogy a zöld pont a

Eső: Tartsa távol a Handheldet az esőtől és azonnal
törölje le a készüléket ért vízcseppeket egy száraz
kendővel.

célvonalon keresztül látható.
2. Forgassa el a beállító csavart (3. jelzés a
célszerkezeten) az órajárásával megegyező
irányban, hogy a piros célpont a megfelelő irányba

Védett fajok: A helyi törvények megtilthatják bizonyos

NL

(védett) madárfajok riasztását/zavarását. A Handheld
használata előtt mindig olvassa el a helyi jogszabályokat.

4. A célzás

Lépés 4: Új pozíció biztosítása Biztosítsa az új pozíciót a
rögzítő csavarok eltekerésével a (1. jelölés a

FR

célszerkezeten) az óramutató járásával megegyező
irányba (3.4 ábra). Ne erőltesse.

A célzás összehangolása

HU

mozduljon. (3.3. ábra)).

DE

A célzószerkezet

A célzási irány igazítása csak akkor alkalmazható,

A célzószerkezetet működtető elem cseréje csak

ha a piros pont nem egyezik a lézersugár irányával

akkor szükséges, ha a piros pont nem látható.

ES
PT

(félrehord).
1. Csavarjuk ki a két imbusz csavart a készletben
Vigyázat: Ne nézzen bele a lézersugárba, miközben

található kulccsal. (Ábra 4.1).

beállítja a célzást.
2. Távolítsa el a célzószerkezet felső részét az alapjáról a
Lépés 1: Felkészülés az összehangolásra

CR2032 akkumulátor behelyezéséhez, amit pozitív

Lazítsa meg a két tartócsavart (a célszerkezet 1-es jelzésnél

pólussal felfelé kell beletenni. (ábra 4.2).

) a célzószerkezet hátulján (3.1. Ábra). Mindegyik
zárócsavarhoz csináljon három teljes óramutató járásával
ellentétes fordulatot a csavarhúzóval.

Lépes 2: Függőleges igazítás
1. Kapcsolja be a lézert és vetítse rá a lézeres pontot

3. Helyezze a felső részt eredeti helyzetébe, és rögzítse a
csavarokat a kulcs segítségével (ábra 3).

Célzószerkezet cseréje

egy távoli objektumra. Győződjön meg róla, hogy a

A célszerkezet cseréje csak akkor szükséges, ha az

zöld pont a célvonalon keresztül látható.

meghibásodik.

2. Forgassa el a beállítócsavart (2. jelölés a

1. Csavarja ki a biztosítóanyát kézzel (5.1 ábra).

célszerkezeten) az óramutató járásával megegyező
irányba, hogy a piros pontot lefelé mozgassa és
fordítva (3.2. Ábra).

2. Távolítsa el a célszerkezetet a Handheldről (5.2 ábra).

IT

3. Helyezzen egy új célszerkezetet a Handheldre és kézzel
rögzítse (5.3. Ábra).

•

A nem újratölthető elemeket nem lehet tölteni

az akkumulátortöltővel.
•

Fontos: Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében mindig tegye a
védősapkát a célszerkezetre használat után.

Használjon olyan tápforrást, amely megfelel a

töltő leírásában megadott feszültségnek.
•

Ne töltse az akkumulátort gyúlékony

folyadékok vagy gázok jelenlétében.

5. Kiegészítők
Akkumulátor töltő

•

Ne tegye ki a töltőt nedvességnek, víznek,

esőnek, hónak vagy permetezésnek.
•

Soha ne hordozza a töltőt a tápkábelbe

kapaszkodva, és ne rántsa ki a csatlakozóaljzatból azon
keresztül.

Használja a csomagban lévő akkumulátor töltőt a
•

töltéshez.

A töltés vagy a karbantartás vagy tisztítás

megkezdése előtt húzza ki a töltőt az áramforrásból.
1. Csatlakoztassa a tápkábel vagy az autós töltő adapter
egyik végét a töltő tápellátásához. Csatlakoztassa a
kábel másik végét a fali aljzatba vagy a gépkocsi
szivargyújtó aljzatába. Minden sárga állapotjelző (Z a 6.1
ábrán)

villogni kezd, amikor a töltő gyors öntesztet

végez.
2. Helyezze be az akkumulátort a töltő nyílásába, és
győződjön meg arrról, hogy a pozitív akkumulátor

•

A dugót húzza ki, ne a kábelt rántsa, ha a

töltőt lecsatlakoztatja.
• Győződjön meg róla, hogy a zsinór úgy van elhelyezve,
hogy ne lépjen rá, ne mozduljon el, ne okozzon benne
semmi sérülést. Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy
dugóval - azonnal cserélje ki.
• Csak egy mellékelt kábelt használja.

pólusa a töltőn lévő (+) szimbólumra lett csatlakoztatva
(6.1. Ábra). Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor

• Ne használja a töltőt, és ne szedje szét a töltőt, ha nagy
ütést kapott, összetört vagy egyéb módon megsérült.

pólusai és a fém érintkezési pontjai között folyamatos
érintkezés van. A behelyezés után a sárga állapotjelzők
(Z a 6.1 ábrán) villogni kezdenek.
Ez azt jelzi, hogy az akkumulátorok töltődnek. A töltés

A helytelen használat vagy összeszerelés áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Ne töltsön akkumulátort, ha a hőmérséklet 0 ° C (32 ° F)
alatti, vagy 40 ° C (104 ° F) feletti.

befejeződik, amikor minden állapotjelző folyamatosan
világít. 2-3 órát vesz igénybe két lemerült akkumulátor
teljes feltöltése.

• Ne szerelje szét a töltőt. Nincs benne felhasználó által
szervizelhető alkatrész.
• Tartsa távol a töltőt és a tápkábelt a gyermekektől.

A töltő egyenként ellenőrzi az akkumulátorok töltési
állapotát, és az akkumulátorok teljesen feltöltött

Akkumulátor

állapotában megáll a töltés. A biztonságos üzemeltetés
érdekében az akkumulátortöltő fel van szerelve túltöltés

Figyelem:

és fordított polaritás okozta védelemmel. Ha az

• A termék meghibásodásának elkerülése érdekében

akkumulátort rosszul helyezi be vagy hibás elemet helyez

mindig helyezze be az akkumulátorokat a helyes

be, mind a három sárga állapotjelző villog.

irányba.
• Ne zárja rövidre az akkumulátort.

FIGYELMEZTETÉS:

• Az akkumulátorok helytelen használata vagy

Tisztítás

károsítása szivárgást, égést, tüzet vagy robbanást
okozhat, ami személyi sérülést vagy egyéb eszközök
károsodásához vezethet.

Külsőfelület (Handheld és célszerkezet) A port és a

• Az akkumulátor tartalmának szembe kerülése súlyos

piszkot a Handheldről és a célszerkezetről távolítsa el

irritációt okozhat. Ha az akkumulátor lemerül és az

puha, száraz ruhával. Ne használjon folyadékot.

anyag érintkezik a szemmel, alaposan öblítse le bőséges
mennyiségű folyóvízzel 15 percig és azonnal forduljon
orvoshoz.

Fontos: A Handheld belsejében lévő por és egyéb
idegen tárgyak károsodást okozhatnak, amire
nem terjed ki a garancia.

• Az akkumulátor tartalmának bőrrel való érintkezése
irritációt okozhat. Ha az akkumulátor lemerül és az

Lencse (Handheld és célzószerkezet)

anyag érintkezik a bőrrel, távolítsa el a szennyezett
ruházatát és öblítse a bőrét bőséges mennyiségű folyó
vízzel. Ha az irritáció, sérülés vagy fájdalom fennáll,
forduljon orvoshoz.

A lencsék törékenyek, ezért csak a mellékelt ruhával
távolítsa el a port és a piszkot. Az ujjlenyomatok és más
foltok eltávolításához kis mennyiségű lencsetisztítót kell
ráhelyezni a mellékelt ruhára, és óvatosan tisztítsa meg.

• A nagymennyiségű szivárgó akkumulátor
környezetében felszabaduló gőzök vagy füstök
belélegzése légzőszervi és szemirritációt okozhat.
Továbbá magas koncentrációban idegrendszerre

Storage

kifejtett hatása fejfájást, émelygést okozhat.
Ne nyelje le az akkumulátorokat. Irritációt okozhat a
szivárgó akkumulátor. Ha az akkumulátor szivárog, a
tartalom irritálhatja a légzőszerveinket ebben az
esetben friss levegőre kell menni. Ha az irritáció
továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

Ha a kézi számítógépet hosszabb ideig nem használja, tegye
vissza a lencsevédőt és távolítsa el az akkumulátort. A
nedvesség és penészedés megakadályozásához tartsa a
kézi a Handheldet száraz, jól szellőző helyen.
Ne tárolja a Handheldet olyan helyen ahol:
• Rosszul szellőztetett vagy 60% feletti nedvesség tartalmú.

Tűz esetén használjon száraz oltóanyagot,
habot, vizet vagy széndioxidot a környezeti
tűz esetén. A kezdődő tüzek esetében
szén-dioxid készülékek sokkal

• Olyan berendezések mellett, amelyek erős
elektromágneses mezőket termelnek, például televíziók
vagy rádiók.
• 65 ° C (149 ° F) felett vagy -20 ° C (-4 ° F) alatt.

hatékonyabbak, mint a víz. A tűzoltóknak
pozitív nyomású, önálló légzőkészüléket és
teljes védőruházatot kell viselniük. A
tűzoltást védett távolságban kell végezni.

Karbantartás

A Handheldet mindig a mellékelt tárolóban tárolja. Mindig
szállítsa a Handheldet a tárolt tokban tárolva. Ne tárolja a
Handheldet egy járműben. Az akkumulátort, az
akkumulátortöltőt és a tartozékokat mindig a mellékelt
tárolóban tárolja.

Hulladékkezelés
Ne dobja ki a Handheldett, célzószerkezetet,
akkumulátortöltőt vagy akkumulátorokat a
háztartási anyaggal együtt. A helyi előírásoknak
megfelelően kell kezelni/újrahasznosítani.

Az akkumulátort adja tovább újrahasznosításra.
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7. Garancia
Figyelem: A termék szétszerelésének megkísérlése
érvényteleníti a garanciát.

Ha hibát tapasztal, forduljon a Handheld értékesítőjéhez.
Ha a hiba a gyártás során keletkezett, akkor a garanciális
időszakban ingyenes cserére vagy javításra kerül sor. A
Handheld 12 hónapos garanciális időtartamra szól, a
vásárlás napjától. Garanciális csere esetén az eredeti
termék jótállási ideje folytatódik.

A garancia érvénytelen ha:
• Beázás vagy folyadék okozta károsodás történt.
• A sorozatszámot eltávolították.
• Bármilyen javítást illetéktelen személyek végeztek.
• Minden olyan hiba esetében, amely helytelen használat
eredményeképpen jelentkezett.
• A hiba a cserélhető alkatrészek, például az elemek
kopása miatt következik be.
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8. Alkatrészek
A következő alkatrészek a Handheld pótalkatrészeiként

• A kimeneti jelző világít?

• A lencsevédő kupakot eltávolították?

állnak rendelkezésre. A pótalkatrészek igényléséhez
forduljon a Handheld értékesítőjéhez.

Alkatrészek
18650 újratölthető Li-ion akkumulátor (tartalm. PCM
)
CR2032 akkumulátor
menetes záróvég (tartalm. biztonsági zár)

• Töltődik az akkumulátor?

• Az akkumulátort a helyes irányba helyezte be (az 1.2.
Ábrán látható módon)?

• A biztonsági kulcs be van illesztve a kapcsolóhoz és el van
fordítva?

Célzószerkezet

Biztonsági kulcs
Lencsevédő
célzószerkezet

Ellenőrizze a következőket, ha a célzószerk. nem működik:
• Az elemek lemerültek?

védőspaka (célzószerkezet)
imbusz kulcs
Csavarhúzó

• A védősapkát eltávolították?

• A piros pont helyesen van-e igazítva?

Tisztító kendő
Akkumulátor töltő
tápkábel az akkumulátor töltőhöz

• Az összes csavar eléggé meghúzva?

Akkumulátor töltő

Autós töltő az akkumulátorhoz
Tartó táska

Ellenőrizze a következőket, ha az akkumulátorok nem
töltődnek:
• A tápkábel csatlakozik a töltő tápellátásához?

9. Hibaelhárítás

• A tápkábel másik vége csatlakozik a fali konnektorhoz
vagy az autós töltő aljzatához?
• Az elemek megfelelően vannak behelyezve? A pozitív

Handheld

akkumulátor pólusa megfelel a töltőn lévő (+)

• Ellenőrizze a következőket, ha a Handheld
működésképtelen:

• Van-e folyamatos érintkezés az akkumulátor mindkét

szimbólumnak.

• Be van kapcsolva az ON / OFF gomb?
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pólusa és a töltő fém érintkezési pontjai között?
• A LED-kijelzők villognak az elemek behelyezésekor?

Ha a Handheld nem a várakozásoknak megfelelően
működik, ellenőrizze a lézermodul tetején lévő LED jelzőt
a készülék állapotának azonosításához. .

Jelzés

Lézer sugár

Probléma

Solution

Folyamatos piros

Van

-

-

Gyengén folyamatos
piros LED-jelző

Van, gyenge

alacsony töltöttség

- Battery needs to be fully charged

LED jelző nem
látható

Nincs

Akku. probléma

- Battery needs to be fully charged

LED jelzés

Vegye fel a kapcsolatot a
Handheld értékesítőjével a
Kézi készülék vagy annak
tartozékaival kapcsolatban.

- Battery needs to be inserted correctly

