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Kuidas kasutada AgriProTech
1-aastast tootja garantiid

A. Soetasid AviTrac® akustilise linnupeletaja otse AgriProTechilt

Sinu garantii aktiveeritakse automaatselt

B. Soetasid AviTrac® akustilise linnupeletaja meie edasimüüjalt
AgriProTechi 1-aastast tootja garantiid on väga lihtne kasutada:

1. Loo kasutajakonto veebilehel www.AgriProTech.fr.
2. Saada meile e-mail järgmise teabega:
 Sinu seadme seerianumber (hõbedane silt veekindla korpuse vasakus
ülanurgas, nt:*AVT-012317*)
 Arve kuupäev ja number ning AviTrac®-i edasimüüja nimi ning aadress.

Ongi valmis!

Küsimuste korral võta palun meiega ühendust telefonil +33 (0)2 98 96 08 12 või
saada e-kiri aadressile contact@agriprotech.fr .
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AviTrac® Kasutusjuhend
Oled soetanud AviTrac® akustilise linnupeletaja. See kasutusjuhend aitab sul saada seadmest võimalikult
palju kasu. Järgi neid juhiseid ja hoia juhend alles edaspidiseks kasutamiseks.
Sinu AviTrac® komplekt sisaldab:

 IP55 elektrooniline seade koos:
 Laetav aku, 12V 5AH või 12V 7AH (olenevalt

mudelist)
Elektrooniline moodul koos ekraani ja
klaviatuuriga
 Mälukaart tõrjuvate akustiliste signaalidega
 Metallist, eemaldatav ja kokkupandav roostekindel
alus
 Üks või rohkem kõlareid
 Akulaadija
 Lisavarustusena: toiteallikas või klahvilukk


Hoitus:
Ilmastikukindlat
ümbrist
kaitsvat rohelist tihendit ei tohi
eemaldada. Tihendi eemaldamisel ei
kuulu seade enam garantii alla.
Kui AviTrac®-i akustilise linnupeletaja
kasutamisel esineb probleeme, pöördu
palun AgriProTechi klienditeeninduse
poole: telefon +33 2 98 96 08 12 või
e-maili aadress contact@agriprotech.fr.

Ülevaade

I –Akustilise linnupeletaja AviTrac® erinevad elemendid ............................................................................................................ 4
1.Pakend.......................................................................................................................................................................................................... 4

2.Elektrooniline moodul........................................................................................................................................................................... 4

3. AviTrac® 18S mudelijuhe..................................................................................................................................................................... 4

II - Hoiatused:..................................................................................................................................................................................................... 5

1. Esmakordne kasutamine ..................................................................................................................................................................... 5

2.Signaalid....................................................................................................................................................................................................... 5

3.Akulaadija ja toiteallikas........................................................................................................................................................................ 5

III - Paidalgamine ............................................................................................................................................................................................. 6

1.Roostevabast terasest aluse paigaldamine ................................................................................................................................... 6
2.AviTrac® 9M ja 18M kõlari paigaldamine.................................................................................................................................... 8

2.AviTrac® 18S kõlari paigaldamine.................................................................................................................................................. 9

IV - Programmeerimine..... .......................................................................................................................................................................... 10
1.Ekraan ja klaviatuur.. .......................................................................................................................................................................... 10
2.Seadme sisselülitamine...................................................................................................................................................................... 10

3. Erinevate menüüde programmeerimine .................................................................................................................................... 11

4.Signaalide intervallid ........................................................................................................................................................................... 13
5.Helide valik............................................................................................................................................................................................... 13

V - Hooldus....................................................................................................................................................................................................... 14
1.Seadme hoiustamine ja aku hooldus................................... ......................................................................................................... 14
2.Jäätmekäitlus.......................................................................................................................................................................................... 14

VI – Probleemide lahendamine................................................................................................................................................................ 14

VII - Garantii..................................................................................................................................................................................................... 15

3

© 2019 AgriProTech - Kõik õigused kaitstud
contact@agriprotech.fr – Tel: +33 (0)2 98 96 08 12 - www.agriprotech.fr

I – Akustilise linnupeletaja AviTrac® erinevad elemendid
1. Paki sisu
1. Elektroonilist moodulit kaitsev
läbipaistev uks
2.
3.
4.
5.

Klahvilukk (valikuline)

Roostekindel metallist alus

Kõlar (võib erineda vastavalt mudelile)
Kõlari väljund

6. Elektrooniline moodul (vt allpool
olevat lähivõtet)
7.

Akulaadija ja toiteallika sisend

2. Elektrooniline moodul
8. Ekraan

9. Valgusandur

10. Mälukaardi pesa
11. Select nupp

12. Kinnitamisnupp
(OK nupp)

3. AviTrac® 18S mudeli juhe
13. Y-kujuline juhe
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II - Hoiatused:
1. Esmakordne kasutamine
 Enne esmakordset kasutamist peab aku olema täielikult laetud. Kui ekraanil ei kajastu aku laetus 100%
(selle avamiseks vali peamenüüst Select nupp), tuleb akut laadida. Ühenda seade umbes 10-ks tunniks
laadijaga seinakontakti (laadija peab olema ühendatud sisendiga nr 7, vt. 1. peatükki).
 Laadija tuleb vooluvõrgust ja AviTrac®-seadmest alati eemaldada pärast seadme täielikult täis
laadimist (laadijas põleb roheline tuli).
 Selleks, et vältida aku kahjustusi ei tohi lasta akul täielikult tühjeneda. Kui AviTrac®-i kasutatakse iga
päev, tuleb seda laadida iga kolme nädala tagant ning enne väljalülitamist ning seadme hoiustamist peab
aku olema täielikult täis laetud.
 AviTrac®-i väljalülitamine selle hoiustamiseks:
o Aku tuleb täis laadida
o Lülita kaks signaali välja ("programmeeritav" ja "kerge" signaalid) (Vaata peatükki IV. 3.)
 Läheduses olevate karjade olemasolul tuleb akustilist linnupeletajat AviTrac®-i kasutada ettevaatlikult,
kuna signaalid võivad loomades tekitada ettearvamatuid reaktsioone.
 Akustilise linnupeletaja signaalid võivad küündida kuni 120 dBA 1 meetri kohta. On ülioluline mitte seista
kõlari(te) ees, kui see töötab täisvõimsusel.
 Garantii ei kehti, kui roheline plastist tihend pole terve või mälukaart on asendatud uuega

2. Signaalid
Teatud signaalid võivad tunduda ebatavalised; need on loodud loomade käitumist käsitlevate
märkimisväärsete uuringute tulemusel. Konkreetseid toone on rõhutatud nende tõhususe tõttu.

Signaalid on loodud kahjurloomade "segadusse" ajamiseks. Helisid peetakse stressi tekitavateks ning linnud,
kes ei suuda neid tuvastada ega selgelt ära tunda, väsivad nendest ja lahkuvad kaitstavalt alalt.

Linde hirmutavate helide kontekstis on oluline vältida helidega harjumise efekti. Oluline on muuta helisid ning
ka signaalide vahelisi intervalle. Seadme tõhususe säilitamiseks lasta signaali ainult vajadusel.

3. Akulaadija ja toiteallikas

Sinu AviTrac® tarnitakse vaikimisi akulaadijaga (viide 0911)

Samuti on võimalik valida toiteallikas (viide 0921) siseruumides asuva või kindla asukohaga seadme jaoks
(hangi lisateavet oma edasimüüjalt).

Akulaadija ning toiteallikas ei ole veekindlad. Nende ühendamine pistikupesaga ning kasutamine tuleb
teostada puhtas ja kuivas kohas.

Kui soovid kasutada
AviTrac®-i välitingimustes olevas pistikupesaga, tuleb kasutada veekindlat
pikendusjuhet, 5 meetri (viide 0961) või 10 meetri pikkused (viide 0962). Nimetatud lisade soetamiseks
pöördu kohaliku edasimüüja poole.
Laadijal on kaks tulukest, mis annavad teavet aku oleku kohta:

 Punane tuli: Aku laeb; Roheline tuli: Aku on laetud
 HOIATUS: Pärast aku laadimist tuleb akulaadija alati lahti ühendada nii AviTrac®-seadmest kui ka
seinakontaktist
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III - Paigaldamine
1. Roostevabast terasest alus
Pakendist leiad AviTrac® akustilise linnupeletaja roostevabast terasest aluse ehitamiseks vajalikud osad. See
koosneb järgmistest osadest:
Osa
Vasak jalg

Kogus

Joonis

1

Joonistel
kasutatud
viide
A1
(kollane)

Parem jalg

1

A2
(sinine)

Talad

2

A3
(oranž)

Tagumine plaat
(Elektroonilisse
moodulisse
paigaldatud)

1

A4

Kuuskantmutter M6

4

B1

Aluskruvi T.B.H.C.
(M6, pikkus 10 mm)

10

B2

Üks pakk kruve:
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Tiibmutter M6

6

B3

Raami kokkupanekuks tuleb elemendid asetada vastavalt alltoodud pildile:

Joonis 1. Jalgade ja talade asend

Seejärel kruvi erinevad osad kokku ((B1 = kuuskantmutter ja B2 = aluskruvi):

Joonis 2. Kuidas kruvida kokku erinevad osad

Märkus: Soovitatav on pingutada aluskruve (B2) 4 mm-se kuuskantvõtmega (vt joonist 3), ei kuulu komplekti

Joonis 3. Kuuskantvõti
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Lihtsuse mõttes pole alloleval pildi elektroonilist moodulit kujutatud (Joonis 4: B2 = aluskruvi ja B3 =
tiibmutter). Kuna elektrooniline moodul on juba kinnitatud tagumisele plaadile, kruvi ülejäänud osa (tasumine
plaat - A4) lihtsalt eelmises etapis kokku pandud aluse külge

Joonis 4. Kruvi tagumine plaat jalgade ja talade külge

2.a Kõlari paigaldamine seadmetele AviTrac® 9M ja 18M
Veendu, et kõlarid on tagumise plaadi ülaossa kindlalt paigaldatud (keskmise ava kohal, joonis 5) ning
keera kruvi B2 tiibmutri B3 külge, nagu on näidatud allolevatel joonistel (joonised 6 ja 7). Soovitatav on
suunata kõlari juhe allapoole, et vähendada vee sissevoolu sisendpesadesse

Joonis 5. AviTrac® 9M ja 18M-i kõlari ava

Joonis 6. AviTrac® 9M-i kõlar
Joonis 7. Tiibmutri asend ja kõlari kruvi a.
Ülaltvaade, b. Altvaade
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Joonis 11. Y-kujuline juhe

Joonis 10. Tiibmutri asend ja kõlari kruvi a.
Ülaltvaade, b. Altvaade

Joonis 12. Kuidas ühendada Y-kujuline juhe AviTrac®-iga

b. ja c. Mõlemad üleminekud peavad olema ühendatud kõlari
kaabliga

a. Antud üleminek tuleb ühendada mooduli külge, üldise
struktuuri väljundpessa nr 5, skeem lk.4

Joonis 11:

Pärast kõlarite paigaldamist tagumisele plaadile, saab
need ühendada Y-kujulise kaabliga (joonised 11 ja 12)

Joonis 8. AviTrac® 18M-i kõlarid

Joonis 8. AviTrac® 18M kõlari avad

Veendu, et kõlarid on tagumise plaadi ülaossa kindlalt paigaldatud (keskmise ava kohal, joonis 8) ning keera
kruvi B2 tiibmutri B3 külge, nagu on näidatud allolevatel joonistel (joonised 9 ja 10). Soovitatav on suunata
kõlari juhe allapoole, et vähendada vee sissevoolu sisendpesadesse

2.b Kõlari paigaldamine seadmele AviTrac® 18S

IV - Programmeerimine
1. Ekraan ja klaviatuur
AviTrac® akustilise linnupeletaja programmeerimiseks
kasutatakse selle ekraani ja kahte nuppu. Nendeks kaheks
nupuks on Select ja OK (Joonis 13)

2. Seadme sisselülitamine

Joonis 13. Select ja OK nupud

Peletavate signaalide aktiveerimise saab programmeerida kahel viisil:

a. "Programmeeritava" signaaliga saab valida heli alguse ja lõpu aja.

b. "Heleduse" signaali korral aktiveeruvad signaalid tänu elektroonilise mooduli heledusandurile
päikesetõusu ajal ja peatuvad päeva lõpus
Hoiatus: Soovimatute helisignaalide vältimiseks on oluline valida ÜKS alarm: kas "programmeeritav" või
"heleduse" signaal

Programmeerimisega alustamiseks vajutage nupule OK 4 sekundi jooksul (kuni süttib AviTrac®-i ekraan).
Vajutades OK nuppu, pääseb kiiresti menüüsse. Ekraanile ilmub teave seadme kohta (seadme ja tarkvara
versioon). Vajuta OK nuppu, et liikuda eelmisesse vaatesse
Ekraanile
ilmub
menüü,
kus
on
näha,
kas
"programmeeritava" (a. vastasoleval pildil) või "heleduse" (b.
vastasoleval pildil) alarmid on aktiivsed või passiivsed. Olles
"Home" menüüs, kasuta Select nuppu, et sirvida erinevate
programmerimisvalikute vahel
Esimene Status kuva annab AviTrac®-seadme kohta järgmist
teavet:





Kas mälukaart on sisestatud või mitte
Aku laetuse tase %-des
Aku tase mV-des
Heledus mV-des

Selle kuva sulgemiseks ja järgmiste menüüde sirvimiseks võib uuesti vajutada nuppu Select
Näpunäide:

 Selleks, et naasta sirvitud menüüdest Home menüüsse, tuleb paari sekundi jooksul vajutada nupule
Select.
 Hetkel töötava signaali peatamiseks vajuta lihtsalt nuppu OK.

10

© 2019 AgriProTech - Kõik õigused kaitstud.
contact@agriprotech.fr – Tel: +33 (0)2 98 96 08 12 - www.agriprotech.fr

3. Erinevate menüüde programmeerimine
Ekraani ja menüü nimetus

"Programmeeritava"
alarmi käivitamine

Programmeerimine
Kui soovid programmeerida signaali käivitamise algus- ja lõppaega, aktiveeri antud
signaal ja määra kahes järgmises menüüs oma valitud kellaaeg





"Heleduse"
signaali
aktiveerimine

AviTrac® seadet on võimalik programmeerida vastavalt päikesetõusule ja loojangule. Selleks, et häirivad signaalid töötaksid vastavalt heledusanduri
andmetele, tuleb lüitada sisse "heleduse" alarm





N helide edastamine
(edastamise katse)

Helitugevus

Heli kordumine
(Signaalide vaheline
intervall)

Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu
Käivitamiseks või välja lülitamiseks vajuta taas OK nuppu
Valiku tegemiseks vajuta Select nuppu
Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse
menüüsse

Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu
Käivitamiseks või välja lülitamiseks vajuta taas OK nuppu
Valiku tegemiseks vajuta Select nuppu
Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse
menüüsse .

Antud menüüga saab helisid edastada ilma programmeeritud algus- ja
lõpuaegadeta. Kasutatakse "kiirvalikuna". Funktsiooni kasutamiseks tuleb valida
juhuslikult edastatavate helide (N) arv.
Antud menüü ei mõjuta programmeerimist. Seda saab kasutada heli edastamise
testimiseks
 Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu
 Vali edastavate helide arv, vajutades korduvalt OK nuppu
 Soovitud numbrini jõudes, vajuta nuppu Select
 Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse






Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu
Vali soovitud helitugevus, vajutades korduvalt OK nuppu.
(Vähim: 05; Suurim: 15 120 dBA 1 meetri kohta)
Soovitud helitugevuseni jõudes, vajuta nuppu Select
Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse

Pausi seadistamine iga signaali edastamise vahel (soovitatav: 20/30 minutit)
 Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu
 Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeeri sekundid, seejärel vajuta
sekundite kinnitamiseks ning minutite seadistamiseks nuppu Select.
 Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeri minutid, seejärel vajuta
minutite kinnitamiseks ning tundide seadistamiseks nuppu Select.

 Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeri tunnid, seejärel vajuta tundide
kinnitamiseks nuppu Select.
 Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse
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Signaali
käivitamine
(programmeeritav)

 Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu
 Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeeri sekundid, seejärel vajuta
sekundite kinnitamiseks ning minutite seadistamiseks nuppu Select.
 Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeri minutid, seejärel vajuta
minutite kinnitamiseks ning tundide seadistamiseks nuppu Select.

 Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeri tunnid, seejärel vajuta tundide
kinnitamiseks nuppu Select.
Signaali
peatamine
(programmeeritav
)

 Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse

 Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu
 Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeeri sekundid, seejärel vajuta
sekundite kinnitamiseks ning minutite seadistamiseks nuppu Select.
 Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeri minutid, seejärel vajuta
minutite kinnitamiseks ning tundide seadistamiseks nuppu Select.

Aeg seadmel
(praegune
kellaaeg)

Heli valik

 Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeri tunnid, seejärel vajuta tundide
kinnitamiseks nuppu Select.
 Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse
 Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu
 Vajutades korduvalt OK nuppu programmeeri sekundid, seejärel vajuta
sekundite kinnitamiseks ning minutite seadistamiseks nuppu Select.
 Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeri minutid, seejärel vajuta
minutite kinnitamiseks ning tundide seadistamiseks nuppu Select.

 Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeri tunnid, seejärel vajuta tundide
kinnitamiseks nuppu Select.
 Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse
Edastatavate helide valik sõltub kahjurlooma liigist (vt IV jao lõiget nr 5)
 Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu.
 Helide nimed kuvatakse ekraanile.

 Edastatava heli valimiseks või tühistamiseks vajuta nuppu OK.
 Nool ilmub heli ette, kui antud heli on valitud. Nool kaob heli nime eest, kui seda
konkreetset heli ei valitud
 Heli valiku tegemiseks ja järgmise juurde liikumiseks vajuta nuppu Select
 Korda antud toimingut helide nimekirja lõpuni ja kinnitamise päringuni.
 Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse

Keele valik
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Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu.
Keeleloendis liikumiseks kasuta nuppu OK
Sobiva keele ilmumisel ekraanile, vajuta nuppu Select
Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse
menüüsse
© 2019 AgriProTech - Kõik õigused kaitstud

contact@agriprotech.fr – Tel: +33 (0)2 98 96 08 12 - www.agriprotech.fr

Ekraani kontrastsus

Ekraani kontrastsuse reguleerimine





Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu
Sobiva kontrastsuse valimiseks vajuta OK nuppu.
Valiku tegemiseks vajuta nuppu Select.
Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse

 Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu.
 Programmeeritud seadete ja algseadete taastamiseks vajuta uuesti nuppu OK:
ekraanile ilmub teade "Kustuta!!!" (Erasure!!!)
 Kui sa ei soovi algseadeid taastada, vali programmeeritud sätete säilitamine:
kuvatakse teade "Säilita seaded" (Retain settings).
 Pärast soovitud toimingu valimist vajuta nuppu Select.
 Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse

Tehaseseaded

4. Edastamise intervallid

Oluline on mitte edastada liiga palju helisid. Loomadel on kõrgelt arenenud vaatlustaju; kui signaale
edastatakse liiga sageli, võivad loomad nendega tõenäoliselt kiiresti kohaneda. Seadme eesmärk on üllatada
linde ja muid soovimatuid loomi ning muuta helide edastamise ala vaenulikuks.
Vähim soovitatav helisignaali edastamise intervall on 20-30 minutit. Lühikesteks perioodideks on seda siiski
võimalik vähendada.
Teadmiseks, intervall on keskmiselt XX minutit + keskmiselt 10%-ne kõrvalekalle sellest intervallist

5. Helide valik

Menüüs "Helide valik" (Selection of sounds) on kasutamiseks mitmeid valikuid. Esitatavaid helisid saab valida
sõltuvalt kahjurite liigist, vastavalt alltoodud tabelile.
Hirmutatavad liigid
Hakid, rongad, varesed, harakad, pasknäärid

Edastavad helid
 Synthesis Corvids
 Interspecific 1
 NaturalCalls 1

Kajakad, merikajakad, kormoranid






Synthes Seabirds
NaturalCalls 2
Interspecific 1
Discomfort 1

Kuldnokad







Synthes Starlings
NaturalCalls 1
Interspecific 1
Synthesis Corvids
Discomfort 1

Tuvid, turteltuvid

 NaturalCalls 1
 Interspecific 1
 Discomfort 1

Harjumise efekti vähendamiseks on oluline varieerida edastatavaid helisid, aga ka signaalide vahelisi
intervalle. Helisid tuleb edastada ainult siis, kui see on vajalik signaalide tõhususe säilitamiseks. Lindude
üllatamiseks võib kaaluda seadme asukoha reguleerset muutmist, ka mõne meetri võrra
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V - Hooldus
1. Seadme hoiustamine ja aku hooldus.
 Enne esmakordset kasutamist tuleb aku täielikult täis laadida
 Kui seadet ei kasutata, tuleb alarmid deaktiveerida ja aku enne seadme ladustamist täielikult täis
laadida. Hoiustamise ajaks on soovitatav ka kõlar(id) lahti ühendada
 Kui seadet ei kasutata, tuleks seda hoiustada originaalpakendis
 Aku kahjustuste vältimiseks veendu, et aku ei oleks kunagi täielikult tühi. Kui AviTrac®-i kasutatakse
igapäevaselt, tuleb akut laadida iga kolme nädala tagant ja veenduda, et enne hoiustamist oleks aku täis
laetud
 Laadija tuleb vooluvõrgust ja AviTrac®-seadmest alati eemaldada pärast seadme täielikult täis
laadimist (laadijas põleb roheline tuli).

2. Jäätmekäitlus
Toote eluea lõppedes, tuleb seda töödelda elektroonikaseadmetele kohaselt. Aku on täielikult taaskasutatav.

VI – Tõrkeotsing

Esinev probleem

Võimalik lahendus(ed)

AviTracA� ® akustiline linnupeletaja Signaalid "heledus" ja "programmeeritav" on aktiveeritud
edastab
signaale
väljaspool samaaegselt. Signaalid on "segaduses" ja põhjustavad seadme
programmeeritud ajavahemikku
talitlushäireid. Üks kahest alarmist tuleb deaktiveerida
Listeave:
Peatükk IV – lõige 3.

Vaatamata häire korrektsest
programmeerimisest, ei edasta seade
ühtegi heli

Kui "Heli kordumine" (Sound recurrence) on programmeritud 20
minuti peale, edastatakse esimene signaal 20 minutit pärast
programmeerimist
Helikaart on sisestatud valesti

 Kõlar pole õigesti ühendatud
 Akut tuleb uuesti laadida
 Kui ükski ülaltoodud lahendustest ei toimi, on võimalik seda
"taaskäivitada" ja taastada tehaseseaded (vt menüüd
Tehaseseaded)
Ettevaatust, antud toiming kustutab juba tehtud
programmeerimise (kellaajad, helide intervallid, valitud helid
jne)
Lisateave:
Peatükk I – lõiked 1 & 2.
Peatükk IV –lõige3.

Kui ilmneb mõni probleem, mida pole eespool nimetatud, või kui kasutajal esineb AviTrac® akustilise
linnupeletaja kasutamisel raskusi, tuleb ühendust võtta klienditeenindusega telefonil +33 (0) 2 98 96 08 12

Heli edastamise peatamiseks ilma elektroonilise mooduli programmeerimist muutmata, eemalda lihtsalt kõlar
vooluvõrgust või vajuta nuppu OK
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VII - Hooldus
Tootja garantii kehtib kõikide ostude puhul üks aasta. Arve on ostmise tõend ning ostja peab selle säilitama
garantiiaja lõpuni.
Garantii hõlmab:

 Defektsete toodete parandamiseks vajalikke varuosi ja tarvikuid ühe aasta jooksul
 Mehaaniliste ja elektrooniliste osade ja komponentide defektide kõrvaldamist (defekt AviTrac®
elektroonilise moodulis); välja arvatud kõik kuluvad osad (laetavad patareid...).

Eespool nimetatud kriteeriumidele vastavaid defektseid tooteid parandatakse või asendatakse
klienditeeninduse heakskiidu korral.
Enne mis tahes toote tagastamist, peab pöörduma klienditeeninduse poole telefonil +33 (0)2 98 96
08 12.
Tootja garantii ei hõlma:
 Õnnetuse, seadme väärkasutuse või kasutaja poolse hooletuse tõttu tekkinud rikete
kõrvaldamist
 Piisava kaitseta seadme transportimisel tekkinud rikke kõrvaldamist.
 Seadme ebaõige paigaldamise tulemusel tekkinud rikke kõrvaldamist
 Akut
Garantii ei ole enam kohaldatav, kui:
 Seadme seerianumber on eemaldatud või seda on muudetud
 Turvaplommid on eemaldatud või rikutud
 Seade on lahti võetud
 Rike ei mõjuta otseselt seadme toimimist (nt mustad pikslid ekraani...)
 Mälukaart on asendatud muu, mitte AgriProTech-i mudeliga

Garantii ei hõlma seadme tõhusust. Oluline on märkida, et ükski peletamismeetod ei taga 100%-st tõhusust,
kuna protsessis osaleb mitmeid tegureid (lindude nälg, kasutusjuhendi järgimine jne)

Soovitatav on kasutada korraga mitu hirmutamismeetodit (tuulelohed, peletavad õhupallid...), et muuta oht
võimalikult realistlikuks, eriti kui lindude tung on väga suur. Akustiline linnupeletaja on tõhusam, kui seda
kasutatakse ennetavalt
Lindude seadmega harjumise vältimiseks on oluline meeles pidada AviTrac® seadme
liigutamise võimalust, kasvõi mõne meetri võrra ning muuta regulaarselt programmeeritavaid
helisid (vähemalt kord nädalas)

Sinu arvamus on
meile oluline!

Võid anda meile tagasisidet või ideid AviTrac® akustilise
linnupeletaja kohta posti teel aadressil 7, rue Ernest
Tibulle, ZA de la Villeneuve Braouic.
F-29300 QUIMPERLE - FRANCE
või e-maili teel:
contact@agriprotech.fr, või telefoni
teel: +33 (0)2 98 96 08 12.

Suur tänu usalduse ja ostu eest,
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