Gebruiksaanwijzing Scarey Man
1.

Bij ontvangst verwijdert u alle tape van het apparaat, verwijder het Plastic Body welke 4
pennen bevat.
Zorg er voor dat het deksel altijd op dezelfde manier terug geplaatst wordt omdat het maar op
één manier goed past.
AUB lees heel deze bladzijde.

2.

Dag Model (Day Model)
Neem een geladen accu van 12 volt, plaats deze of in de kist of als hij te groot is ernaast.
Er is ruimte gelaten om de accu klemmen naar buiten te brengen. Sluit de accu klemmen op
de juiste polen aan. Rood = + en zwart = -- Trek de plastic pop over de bovenzijde van de kist,
op die manier dat de naden van de pop in het midden van de korte zijkanten van de bak zitten
en het elastiek in de rand van de bak past. Zet de ON (aan) schakelaar naar beneden om te
testen. Als het nodig is om vaker te testen, schakel het apparaat uit (OFF) en na een paar
seconden weer aan, anders moet u 18 minuten wachten.
Let op: het apparaat werkt alleen in het daglicht en niet binnen in een gebouw met verlichting
aan.
Om de gevoeligheid van de lichtsensor te vergroten schakelt u de bovenste schakelaar naar
beneden

3.

Multiuse Model (24 uur model)
De procedure is hetzelfde als hierboven alleen is het aan te bevelen om de 3-weg schakelaar
op “24hrs” te zetten en pas op day (dag) of night (nacht) wanneer hij op de plaats staat waar hij
zijn werk moet doen.

4.

Wanneer u het apparaat in het veld neerzet zorgt u ervoor dat hij het vlak staat.
Wanneer de accu niet in de kist is geplaatst dient u het apparaat vast te zetten met de
bijgeleverde pennen in de grond (aan de onderzijde van de bak zijn hiervoor 4 gaatjes
aangebracht).
U dient te voorkomen dat het apparaat omvalt omdat het accuzuur het apparaat kan
beschadigen.

5

Aanbevelingen
Smeer de accu polen in met vaseline om corrosie te voorkomen.
Verplaats het apparaat minimaal 1x maal in de week en herlaad de accu.
De accu heeft een kortere levensduur wanneer hij elke keer leeg getrokken wordt.
Plaats het apparaat zo dat de pop niet voor de sensor valt, omdat het dan te donker kan zijn.
Wanneer de Scarey Man voorzien is van een variabele timer: open het deksel aan de
bovenkant, daar ziet u een draaiknop waarmee u zelf de actie tijd in kunt stellen.
Als de Scarey Man niet gebruikt wordt staat hij graag schoon en droog.
DE ACCU HEEFT EEN LANGE LEVENSDUUR ALS U HEM, BIJ LANGE TIJD NIET GEBRUIKEN,
REGELMATIG AAN DE ACCULADER ZET.
BELANGRIJK
Een accu met de maten: lengte 24 cm, breedte 17 cm, hoogte 20 cm past precies in de kist.
U bereikt de beste resultaten met uw Scarey Man wanneer u hem regelmatig verplaatst.
Hoe groter de problemen met wild, hoe vaker u hem moet verplaatsen, desnoods dagelijks. Daar kan
ook bij horen op een verhoging (op een stapel pallets), zodat het voor het wild steeds weer anders lijkt.
In de boomgaard moet hij uiteraard boven het gewas uitkomen.

