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mindst  2  m  holdes  for  at  eliminere  risikoen  for  brand.

skader  på  ejendom  og  ugyldiggør  enhver  garanti.

3.  Der  skal  anvendes  sikkerhedsudstyr.  Under  betjening  skal  Scatterbird  MK4  høreværn  bæres,  se  ovenfor.

1.  Hold  arbejdsområdet  fri  for  forhindringer,  der  kan  forårsage  en  ulykke.  Sørg  for  et  klart  arbejdsområde  på  kl

6.  Denne  maskine  kan  kun  bruges  til  at  skræmme  fugle.  Brug  af  Scatterbird  MK4  på  andre  måder  kan  forårsage  skader  eller

maskinen.

5.  VEDLIGEHOLDELSE:  For  din  egen  sikkerhed  bør  pleje  og  vedligeholdelse  af  Scatterbird  MK4  ske  regelmæssigt.

2.  Hold  børn  væk  fra  maskinen.  Børn  må  aldrig  være  i  nærheden  af  maskinen  eller  betjene  den

grundlæggende  sund  fornuft  og  forsigtighed  til  enhver  tid.

7.  OBS:  Advarslerne,  advarslerne  og  instruktionerne  i  denne  manual  kan  ikke  dække  alle  situationer.  Operatøren  skal  bruge

4.  Kun  originalt  Scatterbird  MK4  tilbehør  og  dele  kan  bruges  som  erstatninger.

Vigtige  sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

Manglende  overholdelse  af  instruktionerne  i  denne  vejledning  kan  

forårsage  brand,  høretab  eller  anden  skade.

Placer  aldrig  nogen  genstand  foran  eller  inde  i  cylinderen.

Læs  og  forstå  alle  instruktionerne  før  brug.

Denne  maskine  skal  udelukkende  betjenes  af  én  person.

Scatterbird  MK4  er  designet  til  at  lave  
høje  brag  for  at  skræmme  fugle.  Brugen  
af  høreværn  til  at  beskytte  hørelsen  
anbefales  til  alle,  der  arbejder  eller  
sandsynligvis  vil  være  i  nærheden  af  en  enhed,  der  er  i  drift.

Vi  anbefaler  høreværn  til:  BS  EN  
352-1:2002  med  en  støjreduktion  på  30

eller  derover.
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Sikkerhedsregler

ADVARSEL:  

Når  du  bruger  denne  
maskine,  skal  grundlæggende  
sikkerhedsforanstaltninger  

følges  for  at  reducere  risikoen  
for  personskade  og  
maskinskade.  Læs  alle  
instruktioner  grundigt,  før  du  forsøger  at  betjene  maskinen.

HOLD  ALTID  2  METER
RYDT  OMRÅDE  OMkring

SCATTERBIRD  MK4

Intet  i  denne  udgave  må  kopieres,  reproduceres  eller  gemmes  på  et  
genfindingssystem  uden  skriftlig  tilladelse  fra  Portek.  Specifikationer,  
beskrivelser  og  illustrativt  materiale  i  denne  manual  er  så  nøjagtige  som  kendt  
på  udgivelsestidspunktet,  men  kan  ændres  uden  varsel.

Portek  kan  ikke  holdes  ansvarlig  for  skader  eller  skader,  der  måtte  opstå,  hvis  
Scatterbird  MK4  bruges  på  en  upassende  måde,  og/eller  hvis  enheden  er  blevet  
modificeret  på  nogen  måde.

©  Copyright  2018

Se  venligst  sikkerhedsinstruktionerne,  monteringsvejledningen  og  reservedelslisten  før  opsætning,  betjening,  

vedligeholdelse  og  rengøring  af  din  Scatterbird  MK4.  Opbevar  denne  brugsanvisning  sikkert,  så  du  til  enhver  tid  

kan  henvise  til  den.

ADVARSEL  BRANDRISIKO

GEM  DISSE  INSTRUKTIONER  TIL  FREMTIDIG  REFERENCE



Opsætning  og  montering

12v  strømledning

Ben

"Lydende"  Tønde

Internt  12v  batterirum

Propangas  tilførselsrør

Bluetooth-modtager

Selvom  Scatterbird  MK4  er  en  nem  at  betjene  maskine,  anbefaler  vi  at  læse  denne  instruktionsbog  fuldt  ud,  før  den  

tages  i  brug.  Den  dækker  sikker  brug,  opsætning,  programmering  og  en  fejlfindingsvejledning.  Opbevar  venligst  
denne  instruktionsbog  til  fremtidig  brug,  hvis  det  bliver  nødvendigt.

"POL"  type  regulator

Scatterbird  MK4  følger  i  Portek-serien  af  propandrevne  våben,  som  har  sat  industristandarden  for  fugleskræmsel  

i  årtier.  Scatterbird  MK4  er  den  nye  generations  model.  Den  har  en  robust  polyethylenliste  med  en  tønde  i  rustfrit  

stål  og  beslag.  Dette  er  suppleret  med  state  of  the  art  elektronik  for  at  muliggøre  en  bred  vifte  af  let  programmerede  

funktioner.

Scatterbird  MK4  kommer  næsten  færdigmonteret.
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(med  krokodilleclips)



Opsætning  og  montering

1 2

Skub  plastik  "lydende"  tønde  over  den  
rustfri  stål  indvendige  tønde,  forsigtigt  at  placere  
hullerne,  før  du  skruer  skruerne  tilbage  gennem  
hullerne  for  at  fastgøre  plastdelen  af  tønden.

1.  Brug  af  den  medfølgende  12V  ledning

Komplet  med  krokodilleklemmer  er  
disse  ledninger  allerede  fastgjort  til  
elektronikken  i  Scatterbird-enheden.  Du  skal  
blot  forbinde  den  røde  til  pluspolen  og  den  
sorte  til  minuspolen  på  dit  eget  12V  batteri.

Tøndesamling

Sørg  for,  at  batteriet  er  i  god  stand.  Hvis  
den  er  gammel,  holder  den  muligvis  ikke  
opladningen,  og  spændingen  falder  hurtigt.  
Hvis  dette  sker,  vil  elektronikken  ikke  fungere.

12V  strømkildesamling

Samling  af  cylinderen  til  hovedenheden  udføres  
ved  at  bruge  de  forborede  huller  og  de  to  
medfølgende  8  mm  selvskærende  skruer.  Fjern  
skruerne  fra  den  indre  cylinder  (hvor  de  er  blevet  
placeret  til  transport).

Af  sikkerhedsmæssige  årsager  vil  elektronikken  ikke  betjene  

gaspistolen,  når  spændingen  falder  til  under  10V.

Scatterbird  MK4  kræver  en  12V  strømforsyning  
for  at  drive  elektronikken.  Der  er  to  muligheder:
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Opsætning  og  montering

2

1

Træk  IKKE  fra  hinanden  ved  at  holde  i  ledningerne,  hold  i  
forbindelsesblokken.

Bemærk:  Den  nu  ubrugte  krokodilleledning  kan  ryddes  op  

med  et  kabelbinder  til  fremtidig  brug,  eller,  hvis  det  ønskes,  

kan  den  fjernes  helt  fra  enheden.  For  at  gøre  dette  skal  du  

fjerne  spadeterminalerne  fra  krokodilleklemmerne,  og  før  

derefter  ledningerne  gennem  bagpladen.

For  at  bruge  det  genopladelige  batteri  skal  du  først  fjerne  det  

nederste  bagpanel  ved  at  løsne  de  6  skruer.  Træk  den  hvide  

forbindelsesblok  fra  hinanden,  der  holder  hovedledningsnettet  

til  krokodillebatteriets  ledning.

Fordelen  ved  dette  er,  at  enheden  er  meget

2.  Brug  af  det  genopladelige  batteri

Alt  dette  skal  gøres,  før  bagpladen  genmonteres  på  

enheden.  Ledningerne  kan  derefter  opbevares  til  senere  

brug,  hvis  det  er  nødvendigt.

mere  transportable.  Batteriet  vil  have  tilstrækkelig  

kapacitet  til  at  holde  et  antal  uger,  selv  når  enheden  er  sat  til  

at  tænde  ofte.  Det  nødvendige  batteri,  oplader  og  korte  

batteriledning  er  alle  tilgængelige  som  tilbehør  fra  Portek  Ltd.



Opsætning  og  montering

6

3

5

4

Før  forbindelsesblokken  på  ledningsnettet  
gennem  det  indstøbte  hul  bagerst  til  højre  på  
støbningen  (Foto  3).

Løsn  maskinens  sidepanel.  Dette  kan  gøres  
ved  at  løsne  de  3  skruer  på  siden  af  
Scatterbird  MK4-enheden  (Foto  4).

Fastgør  den  korte  batteriledningskonnektorblok  
til  ledningsnettets  konnektorblok,  som  du  har  
ført  igennem  i  dette  sidehulrum  (Foto  5).

Sørg  for,  at  du  har  pip  på  forbindelsesblokkene  
matchet  sammen.  Disse  sikrer,  at  ledningernes  
polaritet  er  korrekt,  når  de  tilsluttes  batteriet  
(Foto  6).  Spadestikkene  på  denne  korte  ledning  
kan  nu  fastgøres  til  det  genopladelige  batteri.  

Sørg  for,  at  den  røde  ledning  er  forbundet  til  
den  røde,  positive  terminal,  og  den  blå  ledning  
er  forbundet  til  den  sorte,  negative  terminal.  
Batteriet  kan  derefter  placeres  i  huset  og  
sidepanelet  udskiftes.
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Opsætning  og  montering

ADVARSLER:

forårsager  brand.

Når  regulatoren  er  tilsluttet,  skal  du  sørge  for,  at  fittingen  

er  tæt,  og  at  der  ikke  er  gaslækage.

2.  Sørg  altid  for,  at  der  er  slukket  for  gassen  ved  gassen,  når  enheden  transporteres

Du  kan  gøre  dette  ved  at  bruge  en  lækagedetekterende  

væske  for  at  sikre,  at  der  ikke  er  synlige  bobler  ved  

samlingen  (alternativt  er  noget  opvaskemiddel  med  en  lille  

mængde  vand  også  meget  effektivt).

flaske.

1.  Når  regulatoren  ikke  er  tilsluttet  en  gasflaske,  skal  den  beskyttes  mod  indtrængning  af  støv  eller  snavs

Billedet  viser  gasregulator  til  UK.

Gasforbindelse

ved  at  lægge  den  i  en  plastikpose,  hvis  det  er  muligt,  binde  den  åbne  ende  af  med  et  stykke  snor,

for  at  forhindre,  at  snavs  blokerer  solenoiden  eller  strålen,  er  det  altid  bedre  at  undgå  at  få  snavs  ind  i

elastik  eller  lignende.  Selvom  regulatoren  og  magnetventilen  har  filtre  i  dem

Korrekt  DK  gasregulator  medfølger.Enheden  leveres  med  en  standard  "POL"  type  

regulator,  som  er  fastgjort  til  1  bar  tryk.

gasledning  i  første  omgang.  Hvis  det  ikke  er  der,  kan  det  ikke  blokere  noget!  Undladelse  af  at  holde  på  gassen

Brug  IKKE  nogen  anden  type  regulator.  Gasregulatoren  

kan  fastgøres  til  enhver  størrelse  propangasflaske,  der  

har  en  POL-forbindelse  (dette  er  standardtypen,  der  

bruges  i  Storbritannien).

ledning  ren  kan  føre  til,  at  solenoiden  holdes  åben,  når  den  skal  lukkes,  potentielt

8

den  fulde  kraft  af  "BANG"  for  at  blive  hørt  med  maksimal  effekt.
Scatterbird  MK4's  ben  hæver  enheden  fra  jorden  og  tillader



Opsætning  og  montering

3

4

1

2

Når  kernerne  er  i,  kan  benet  skubbes  så  langt  det  kan  

komme  (Foto  4).  Du  kan  godt  mærke,  når  kernerne  

placeres  i  en  rille  på  indersiden  af  de  indstøbte  

metalindsatser.  Gentag  denne  proces  for  alle  fire  ben.

Ret  først  et  ben  ind  med  den  indstøbte  indsats,  som  den  

vil  glide  ind  i.  Disse  har  alle  en  vinkel  til  dem,  som  det  kan  

ses  på  billedet  af  den  komplette  enhed.

(Foto  2  &  3).  Det  kan  være  nemmere  at  gøre  dette  en  pip  

ad  gangen  ved  at  dreje  benet  lidt  for  at  få  pip'en  til  at  gå  ind.

Hvis  du  vil  fjerne  benene,  vil  de  trække  lige  ud,  og  de  

fjederbelastede  spidser  frigiver  benene  fra  hovedenheden.

For  det  andet  vil  de  løfte  hovedenheden  fra  jorden  

og  undgå  grundvand.  Fastgørelse  af  benene  er  ret  simpelt.

Tryk  de  fjederbelastede  spidser  ind  i  benet,  så  du  kan  

begynde  at  lette  benet  ind  i  hovedenheden

De  fire  medfølgende  ben  kan  bruges  efter  

brugerens  skøn.  Fordelen  ved  at  bruge  dem  er  dobbelt.  

For  det  første  vil  de  udvide  det  område,  hvor  Scatterbird  
MK4  vil  være  effektiv.

Fjernelse  af  ben

Bensamling
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App  installation  og  opsætning  -  iOS

Fig  1

Fig  3

Fig  2

Fig  4

2.  Klik  derefter  på  "Generelt"

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  op/ned  for  

at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Scatterbird  MK4  kan  kun  bruges  

med  telefoner,  der  har  de  nødvendige  

funktioner.  Den  kan  bruges  med  

iPhones,  der  har  softwareversion  'iOS  

9'  eller  højere.  Hvis  du  har  brug  for  at  

tjekke,  hvilken  version  din  smartphone  

er,  vil  nedenstående  detaljer  hjælpe  

dig  med  at  gøre  dette:

ikonet  for  at  se  den  generelle

telefonindstillingsinformationsskærm

(fig  2).  Du  skal  muligvis  rulle  op  eller

ned  for  at  finde  den.

1.  Fra  startsiden  på  din  iPhone,  klik  på

ikonet  "Indstillinger" (Fig.  1).

Afhængigt  af  hvordan  du  har  sat  din

iPhone  op,  kan  dette  blive  vist  et

andet  sted,  og  du  skal  muligvis

skubbe  skærmen  til  venstre  eller

højre  for  at  se  ikonet.

Checking  af  Scatterbird-appen  vil  

køre  på  din  iPhone

3.  Vælg  indstillingen  "Om".

(Fig.  3).  Klik  på  dette  for  at  komme

til  næste  skærmbillede.  Endnu  en

gang  skal  du  muligvis  rulle  op  eller

ned  for  at  finde  den.

4.  Find  oplysninger  om  iOS-

softwareversionen  ved  at

rulle  op  eller  ned.  I  dette  eksempel

er  iOS-softwareversionen  vist  som

11.4.1  (fig.  4).  Den  første  del  af

versionen,  11  i  dette  tilfælde,

betyder,  at  appen  kører  på

telefonen,  fordi  den  er  højere  end

9.
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App  installation  og  opsætning  -  iOS

Fig  1

Fig  4

Fig  2

Fig  3

1.  Fra  startsiden  på  din  iPhone,

klik  på  ikonet  "Indstillinger" (Fig.

1).  Afhængigt  af  hvordan  du

har  sat  din  iPhone  op,  kan

dette  blive  vist  et  andet  sted,

og  du  skal  muligvis  skubbe

skærmen  til  venstre  eller  højre

for  at  se  ikonet.

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  

rulle  op/ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Sørg  for,  at  Bluetooth  er  slået  

til.

Du  skal  muligvis  rulle  op  eller
ned  for  at  finde  den.  Kontroller,

at  Bluetooth  er  slået  til,  hvis

det  er  aktivt,  skal  du  se  "Til"

til  højre  for  Bluetooth-ikonet

(Fig.  2).

Din  telefon  skulle  nu  være  klar  til  
at  starte  Scatterbird-appen!

afbryder.  Bluetooth-ikonet

vises  også  øverst  til  højre
på  telefonskærmen  (cirklet,

fig.  4).

Din  iPhone  taler  til  

Scatterbird  MK4  ved  hjælp  af  Bluetooth.

2.  Find  "Bluetooth"-ikonet.

3.  Hvis  Bluetooth  er  slået  fra,  skal  du

klikke  på  ikonet  og  derefter  tænde/

slukket,  din  Bluetooth
skulle  nu  blive  aktiv,  og  en
liste  over  Bluetooth-enheder

vises  under  tænd/

Kontrollerer,  at  Bluetooth  
er  aktivt  på  din  iPhone
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App  installation  og  opsætning  -  iOS

Fig  2

Fig  3

Fig  1

Fig  4

Afhængigt  af  hvordan  du  har

sat  din  iPhone  op,  kan  dette

blive  vist  et  andet  sted,  og  du

skal  muligvis  skubbe  skærmen

til  venstre  eller  højre  for  at  se
ikonet.

søgningen,  kan  du  enten  klikke

på  knappen  "GET" (Fig  4)  for  

at  downloade  den  med  det
samme  eller  klikke  på  ikonet  for

at  finde  ud  af  mere  om

programmet,  inklusive  dets

funktioner,  vurderinger  og  opdateringshistorik.

1.  For  at  downloade  Scatterbird-

appen  skal  du  klikke  på  "App

Store"-ikonet  på  startsiden  på

din  iPhone  (Fig.  1).

3.  Appen  kommer  op  i

2.  Når  du  går  ind  i  App  Store,
skal  du  klikke  på  "Søg"-

ikonet  og  derefter  skrive

"Scatterbird"  i  søgefeltet  (fig.  2  og  3).

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  

op/ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Download  af  Scatterbird

App  til  din  iPhone
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App  installation  og  opsætning  -  iOS

Fig  6Fig  5

ikonet  for  at  starte  programmet

(fig.  6).

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  op/

ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

5.  Når  appen  er  downloadet,  kan
den  findes  på  hjemmet

Ting,  du  skal  tjekke,  før  du  kører  Scatterbird-appen  på  din  iPhone

side  på  din  iPhone.  Du  skal  blot

klikke  på  "Scatterbird"-appen

(Fig.  5).

4.  Mens  du  er  på

hovedinformationssiderne,  kan

du  også  downloade  appen  ved  at  klikke  på  "GET"

For  at  funktionen  daggry  og  skumring  skal  fungere,  

skal  din  telefon  være  forbundet  til  enten  dit  telefonnetværk  

eller  internettet,  når  du  programmerer  profilerne.

Fra  dit  hjems  komfort  kan  du  nemt  opsætte  profilerne  og  

derefter  sende  dem  til  din  Scatterbird,  når  du  er  i  feltet.  
Din  Scatterbird  MK4  vil  fungere  100  %  uden  denne  

funktion,  hvis  du  ikke  er  forbundet  til  internettet  under  

programmering.
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App  installation  og  opsætning  -  Android

Fig  2

Fig  3 Fig  4

Fig  1

telefon

1.  Tryk  på  ikonet  på  hovedmenuen

Scatterbird  MK4  kan  kun  bruges  

med  telefoner,  der  har  de  

nødvendige  funktioner.  Det  kan  

bruges  med  mange  telefoner,  der  
ikke  er  "Windows".  Disse  kaldes  

alle  Android,  fordi  det  er  den  

software,  de  alle  bruger.  Så  hvis  

det  er  lavet  af  Samsung,  HTC,  

Nokia,  Sony  osv.,  hvis  de  ikke  er  

en  "Windows"  telefon,  så  vil  de  

være  en  "Android"  telefon.

5.  Find  oplysninger  om  Android-

softwareversionen.  Dette  skal

være  4,4  eller  højere.

I  dette  eksempel  er
softwareversionen  vist  som  8.0.0

(fig.  4).

4.  Find  "Software  Information",  og

klik  på  den  (fig.  3).

2.  Rul  for  at  finde  "Om

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  

op/ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Phone”-liste,  og  klik  på  den

(fig.  2).

At  tjekke  Scatterbird-appen  

kører  på  din  Android

skærmen.  Dette  åbner

hovedmenuen  med  elementer

på  din  telefon.  Rul  rundt,  indtil

du  finder  ikonet  "Indstillinger",

og  klik  for  at  komme  til  næste

skærmbillede  (fig.  1).

Android-telefoner  skal  have  

softwareversion  '4.4'  eller  nyere  

og  have  'Bluetooth  Low  

Energy' (Bluetooth  4.0  eller  nyere).  

Hvis  du  har  brug  for  at  tjekke,  hvilken  

version  din  smartphone  er,  vil  

nedenstående  detaljer  hjælpe  dig  
med  at  gøre  dette:
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Fig  6

Fig  7

Fig  5

Fig  8

Hvis  din  telefon  har  en  version  
af  4.4  eller  nyere,  er  der  en  

yderligere  kontrol,  som  kan  gøres  

ved  at  gå  til  "Google  Play  

Butik" (Fig.  5).

Telefonproducenter  ændrer  

nogle  gange  nogle  funktioner  

fra  det  normale,  så  nogle  

gange  vil  en  telefon  opfylde  
ovenstående  tests,  men  

stadig  ikke  fungere  korrekt  med  

appen.  Hvis  dette  er  tilfældet,  

skal  der  muligvis  bruges  en  

anden  telefon,  eller  der  kan  

købes  en  forudinstalleret  telefon  

fra  Portek  til  en  konkurrencedygtig  

pris.

Hvis  din  telefon  er  en  ældre  

model,  kører  en  tidligere  
version  af  Android-

softwareversionen  (eksempel:  

4.2.2).  Den  ville  ikke  have  

mulighed  for  at  betjene  Scatterbird  

MK4.  Hvis  dette  er  tilfældet,  så  

sælger  vi  en  telefon,  som  kan  
bruges.  Dette  kommer  med  

softwaren  forudindlæst  og  nogle  

profiler  allerede  programmeret  til  

at  komme  i  gang.

Hvis  søgningen  efter  "Scatterbird"  

viser  appen,  vil  den  næsten  helt  

sikkert  fungere  på  din  Android-

telefon  (fig.  6).  Dette  skyldes,  at  

App  Store  kun  vil  vise  apps,  der  

burde  fungere  med  din  telefon,  

så  den  tjekker,  at  du  har  Bluetooth  

4.4  eller  nyere.

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  

op/ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.



16

App  installation  og  opsætning  -  Android

Fig  3

Fig  2

Fig  4

Fig  1
App  til  din  Android-telefon

1.  For  at  downloade  Scatterbird

3.  "Appen"  kommer  op  i

søgeresultaterne  (Fig.  3).  Klik

på  app-ikonet  for  at  finde  ud  af

mere  om  applikationen,  inklusive

dens  funktioner,  vurderinger  og

opdateringshistorik.  Mens  du  er

på  hovedinformationssiderne,

kan  du  downloade  appen  ved  at

klikke  på  "INSTALLER" (Fig.  4).

Hvis  appen  ikke  kommer  op,  

når  du  søger  i  butikken  efter  din  

Android-telefon,  er  din  telefon  

ikke  kompatibel  med  appen.

2.  Når  du  går  ind  i  Play  Butik,

skal  du  skrive  "Scatterbird"  i

søgefeltet  øverst  på  skærmen

(fig.  2).

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  

op/ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Download  af  Scatterbird

App  klik  på  ikonet  "Google  Play

Butik" (fig.  1).
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Fig  1

Fig  4Fig  3

Fig  2

tændt,  og  aktiv  bør  du  se
enten  "Til"  under  Bluetooth-

overskriften  eller  en  farvet
skyderkontakt  til  højre  for

Bluetooth-ikonet  (fig.  4).

Din  Android-telefon  taler  med  

Scatterbird  MK4  ved  hjælp  af  Bluetooth.

2.  Vælg  "Connections"  fra

listen  (Fig.  2),  og  find
"Bluetooth"-oplysningerne.

Sørg  for,  at  Bluetooth  er  slået  

til.

Men  hvis  Bluetooth  er  

slået  fra,  skal  du  klikke  på  tænd/
sluk-skyderen,  din  Bluetooth  
skulle  nu  blive  aktiv,  og  
Bluetooth-ikonet  vises  også  

øverst  til  højre  på  telefonens  
skærm  (cirklet,  Fig.  4).

Du  skal  muligvis  rulle  op  eller
ned  for  at  finde  den.  Kontroller,

om  Bluetooth  er  aktiv  (fig.  3).

1.  Fra  startsiden  skal  du  klikke  på

ikonet  "Indstillinger" (Fig.  1).

Din  telefon  skulle  nu  være  klar  til  at  
starte  Scatterbird-appen!

Kontrollerer,  at  Bluetooth  er  

aktiv  på  din  Android-telefon

3.  Hvis  Bluetooth  er  skiftet

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  

op/ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Afhængigt  af  hvordan  du  har

sat  din  telefon  op,  kan  dette

blive  vist  et  andet  sted,  og  du

skal  muligvis  skubbe  skærmen

til  venstre  eller  højre  for  at  finde
ikonet.



App  installation  og  opsætning  -  Android

Dette  er  en  modificeret  "Android"  baseret  telefon

Har  du  købt  tilbehøret  i  stedet  for  at  bruge  din  egen  

telefon,  eller  har  du  købt  det  som  en  anden  "fjernbetjening",  
som  en  anden  kan  bruge?

Fra  dit  hjems  komfort  kan  du  nemt  opsætte  profilerne  og  

derefter  sende  dem  til  din  Scatterbird,  når  du  er  i  marken.  
Din  Scatterbird  MK4  vil  fungere  100  %  uden  denne  

funktion,  hvis  du  ikke  er  forbundet  til  internettet  under  

programmering.

App  på  din  Android-telefon

Hvis  det  er  tilfældet,  vil  du  finde  Scatterbird-applikationen,  

der  er  downloadet  klar  til  brug,  og  Bluetooth-indstillingen,  

klokkeslæt  og  dato,  der  allerede  er  indstillet  til  dig.

Ting  at  tjekke,  før  du  kører  ScatterbirdBrug  af  eksternt  telefontilbehør:

For  at  funktionen  daggry  og  skumring  skal  fungere,  

skal  din  telefon  være  forbundet  til  enten  dit  telefonnetværk  

eller  internettet,  når  du  programmerer  profilerne.
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Brug  af  Scatterbird-appen

Fig  1

løb.

Du  kan  endda  slå  dage  helt  fra,  hvis  du  har  brug  for  det  

af  hensyn  til  dit  lokalsamfund,  måske  hver  søndag  (eller  

få  det  til  at  starte  lidt  senere!).  Fleksibiliteten  i  Scatterbird  

MK4  er  uden  sidestykke.

Du  har  også  mulighed  for  at  slå  en  hvilken  som  helst  

fridag,  hvis  du  ønsker  det.  Jo  mere  du  varierer  bankingen  

af  en  gaspistol  jo  bedre,  så  du  nu  kan  få...

Ugentligt  program: Dagligt  program:

Uanset  om  det  er  daglige  rutiner  eller  ugentlige,  har  du  følgende  muligheder:

Scatterbird  gør  det.  Du  indstiller  MK4  til  kan  det  samme  hver  dag  i  ugen.

•  Tid:  Mellem  midnat  og  23.30  samme  dag  i  30

minutters  intervaller.

Kører  Scatterbird-appen

hver

•  Antal  knald:  0,  1,  2,  3,  4,  5  eller  Tilfældig.

Udseendet  af  Scatterbird-appen  er  stort  set  identisk  på  

enhver  telefon  eller  smartenhed.  Til  formålet  med  denne  

gennemgangsdemonstration  bruger  vi  Scatterbird-appen  

på  en  iPhone.  Du  kan  muligvis  bemærke  små  forskelle  på  

din  smartenhed,  den  primære  forskel  er,  at  du  muligvis  

skal  rulle  op  eller  ned  på  nogle  sider  for  at  se  alle  

tilgængelige  oplysninger  eller  valg.

Scatterbird  anderledes  ting  Du  indstiller  til  en  dåse  hver  dag  i  ugen.

hver

Oversigt  over  Scatterbird-appen

Du  kan  bestemme,  hvor  mange  knald  i  hver  sekvens  (plus  

et  tilfældigt  træk),  intervallerne  mellem  hver  klynge  af  

knald  (plus  et  tilfældigt  træk),  tidspunktet  for  at  starte  om  

morgenen  og  tidspunktet  for  at  slutte  om  eftermiddagen  

eller  aftenen.  Scatterbird-enheden  fortsætter  derefter  med  

det  samme  mønster  hver  dag,  hver  uge.

•  Intervaller  mellem  slag  (minutter):  10,  20,  30,  40,

50,  60,  70,  80,  90,  100  eller  tilfældig.

•  Loudness:  Niveau  1,  2,  3,  4  eller  5.

De  følgende  sider  fremhæver  de  forskellige  

funktioner  i  Scatterbird-appen.  Du  vil  være  i  stand  til  at  

se  på  disse  i  komfort  i  dit  hjem,  da  du  kan  opsætte  

programmer,  der  er  klar  til  brug  på  afstand  væk  fra  

hovedenheden.  Når  du  er  inden  for  rækkevidde  af  

Scatterbird  MK4,  kan  du  synkronisere  (oprette  forbindelse  

og  tale)  til  hovedenheden  med  dine  smartenheder  

Bluetooth  og  fortælle  den,  hvilket  program  du  vil  have  den  til

For  eksempel  om  mandagen  kunne  du  få  det  til  at  banke  

en  gang  hvert  20.  minut  mellem  kl.  8.30  og  17.00.  Tirsdag  

kunne  du  få  det  til  at  banke  et  tilfældigt  antal  gange  hvert  

40.  minut  mellem  8.00  og  21.00  om  natten.  Hver  dag  kan

være  så  forskellig,  som  du  vil  have  den.
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Brug  af  Scatterbird-appen

Fig  2

Fig  3

Fig  1

Fig  4

PROGRAMMERINGSDETALJER
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Klik  på  tillad.  Du  kan  nu  begynde  

at  oprette  en  profil  til  brug  på  din  
nye  Scatterbird.

Programmer  (PROFILER)  

kan  ændres,  helt  slettes  eller  

navne  ændres,  så  du  vil  hurtigt  

opdage,  hvor  nemt  det  er.

Alternativet  er  den  daglige  

skærm,  som  kan  nås  ved  at  trykke  

på  fanen  "Daglig".

Skærmen  "NY  PROFIL"  kan  alle  
være  synlige  på  én  skærm

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  

op/ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

For  at  starte  applikationen  skal  

du  trykke  på  Portek  Scatterbird  

App-ikonet  på  din  telefon  (fig.  1).  

Der  er  en  hurtig  splash-skærm,  

mens  applikationen  indlæses  (fig.  

2),  og  du  vil  derefter  blive  

præsenteret  for  en  startskærm  som  vist  (fig.  3).

eller  du  skal  muligvis  rulle  på  

skærmen  for  at  se  de  forskellige  

dele,  som  de  viste  eksempler.

Det  kan  virke  skræmmende,  men  

du  vil  opdage,  at  programmeringen  

af  enheden  er  ekstremt  enkel.

Når  du  klikker  på  knappen  "NY  

PROFIL" (Fig.  3),  vil  du  blive  

spurgt,  om  applikationen  kan  

bruge  din  placering  (Fig.  4),  dette  

vil  tillade  den  at  vide,  hvor  du  er,  
og  ud  fra  den  information  vide,  

hvornår  daggry  og  skumring  er.

Du  kan  ikke  bryde  den,  så  leg  

med  den  i  komfort  i  dit  hjem.

Skærmen  "NY  PROFIL"  har  to  

hovedmuligheder.  Fanen,  der  

åbnes  først,  fremhævet  øverst  til  

venstre,  er  den  ugentlige  skærm.



Brug  af  Scatterbird-appen

Fig  1

Fig  4

Fig  2

Fig  3

Begge  disse  faner  ligner  

hinanden  meget,  og  mulighederne  

er  næsten  identiske,  så  de  vil  

blive  beskrevet  på  den  ugentlige  
fane  først.

2.  Indstil  tid

1.  Sæt  dage

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  op/

ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Dette  er  det  tidspunkt  i  løbet  af  

dagen,  hvor  enheden  vil  fungere.  

Start-  og  stoptiderne  kan  ændres  

ved  at  placere  din  finger  på  en  af  

skyderne  og  flytte  den  langs  (fig.  3  og  

4).  Du  vil  se  start-  eller  stoptidspunktet  

ændre  sig,  mens  du  gør  dette.  Du  kan  

ændre  klokkeslættet  i  halve  timebeløb  

når  som  helst  mellem  midnat  og  23.30  

samme  dag.

Klik  på  dagene  til  eller  fra  ved  

at  trykke  på  dagen.  Grøn  er  tændt,  

rød  er  slukket  (fig.  1  og  2).  I  

eksempelskærmene  vil  profilen  sætte  

enheden  fra  (ikke  banke)  lørdag  og  

søndag,  men  tændt  i  de  øvrige  dage.

Dette  har  5  hovedting,  som  kan  

ændres:
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Brug  af  Scatterbird-appen

Fig  5 Fig  6

Fig  7

Indstil  til  at  vise  advarsler  

indstillet  til  ikke  at  vise  advarsler

Dette  opdaterer  din  position  og  

informerer  din  telefon  om  morgen-  og  

skumringsindstilling  for  din  placering.  

Hvis  din  telefon  ikke  har  din  placering,  

kan  du  stadig  indstille  tidspunktet  for  

driften,  du  vil  bare  ikke  have  

advarslerne  om  daggry/skumring.

Hvis  du  har  deaktiveret  advarslen  ved  

ikke  at  tillade  din  placering  at  blive  
kendt,  vil  denne  funktion  ikke  fungere.

Slå  advarslerne  til  eller  fra  på  

indstillingsskærmen  ved  at  trykke  på  

knappen  (fig.  6  og  7).  Klik  på  

"UDFØRT",  når  du  er  færdig  for  at  

vende  tilbage  til  hovedprofilerne

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  op/

ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Hvis  du  flytter  skyderen  før,  når  
daggry  starter  eller  efter  skumringen,  

vil  du  få  en  advarsel  om  dette.  

Enheden  vil  stadig  betjene  profilen.

Fig.  5  viser  et  eksempel  på  de  

advarsler,  der  kan  vises.

Bemærk  venligst,  at  advarslerne  

kun  virker,  hvis  din  telefon  kender  

din  placering,  når  du  opretter  eller  

redigerer  en  profil.

skærmen.

Din  placering  er  kendt  af  din  telefon,  

hvis  du  har  forbindelse  til  internettet.  

Nogle  telefoner  kender  også  din  

placering  uden  at  være  forbundet  

ved  brugen  af  nærhed  til  telefonmaster.

Hvis  du  vil  deaktivere  

advarslerne,  kan  du  klikke  på  ikonet  

"Indstillinger" (pilet,  fig.  5).
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Fig  2

Fig  4

Fig  1

Fig  3

3.  Indstil  pandehår

Her  kan  du  justere  lydstyrken  på  

profilen,  så  den  passer  til  forskellige  

forhold  (Fig.  1).  Hvis  du  har  et  

bestemt  felt  tæt  på  naboer,  kan  det  

være  en  god  idé  at  reducere  
lydstyrken  i  denne  situation.  

Efterhånden  som  scatterbirds  bliver  

ældre,  reducerer  resterne  i  

propangassen  langsomt  størrelsen  

af  strålen,  hvilket  tillader  mindre  

gas  ind  i  enheden.  Til  sidst  er  denne  
reduktion  mærkbar  i  lydstyrken  af  

bang.  Hvis  strålen  ikke  renses  

igennem,  kan  dette  endda  komme  til  

at  fejltænde  enheden.

Scatterbird  MK4-enheden  vil  

lave  uanset  hvor  mange  pandehår  

der  sættes  i  umiddelbar  rækkefølge  

(fig.  1).  Vi  kalder  denne  række  af  

pandehår  en  klynge.  Du  kan  ændre  

antallet  af  knald  mellem  1  og  5.  Der  
er  også  en  tilfældig  funktion,  som  vil  

vælge  antallet  af  knald  tilfældigt  

mellem  1  og  5.  Vælg  det  antal  knald,  
du  ønsker,  ved  at  trykke  på  den  

ønskede  knap.  Den  bliver  grøn,  og  

det  valgte  nummer  vil  også  blive  

skrevet  i  højre  side.

Intervallet  mellem  klynger  af  

pandehår  kan  varieres  ved  at  bruge  
skyderen  nederst  på  profilsiden  (fig.  

1).  Du  skal  muligvis  rulle  skærmen  

op  for  at  se  dette.

5.  Lydstyrke

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  op/

ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

4.  Indstil  interval
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Fig  7

Fig  5 Fig  6

Fig  8

Hvis  du  vil  ændre  navnet  på  en  

profil,  skal  du  klikke  på  

redigeringsknappen  (Fig.  5).  Dette  

viser  følgende  skærmbillede  (Fig.  

6),  hvor  du  enten  kan  redigere  

navnet  eller  slette  profilen  

fuldstændigt.

En  skærm  kommer  op,  så  du  kan  

give  din  profil  et  navn  (Fig.  2,  

forrige  side),  til  denne  gennemgang  

har  vi  kaldt  den  "DEMO" (Fig.  3,  

forrige  side).

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  

op/ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Side).

Alt  dette  gør  er  at  give  lidt  

mere  tid  for  gassen  at  komme  

igennem.  I  sidste  ende  skal  strålen  

selvfølgelig  renses  som  en  del  af  

din  vedligeholdelse,  men  det  er  en  

mulighed,  hvis  du  skal  bruge  den.

Hvis  du  har  en  enhed  indstillet  til  

volumen  4  (standardindstillingen),  

og  den  begynder  at  reducere  i  

støj,  kan  du  forlænge  tiden  

midlertidigt,  før  du  renser  dysen,  

ved  at  øge  lydstyrken  til  5.

Klik  på  "GEM",  og  du  vil  bemærke,  

at  profilskærmen  nu  er  blevet  
omdøbt.  Du  kan  have  lige  så  

mange  profiler  du  vil,  det  kan  være  

en  god  idé  at  beskrive  funktionen  i  
navnet.  Du  kan  endda  inkludere  

ikoner,  hvis  du  ønsker  det.

Når  du  er  tilfreds  med  de  

indstillinger,  du  har,  skal  du  

gemme  profilen  ved  at  klikke  på  
knappen  "GEM"  nederst  på  

skærmen  (Fig.  1,  forrige  side).

For  at  se  alle  de  profiler,  du  har  

oprettet,  skal  du  kun  trykke  på  

tilbagepilen  (fig.  8).
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Fig  2

Fig  4

Fig  1

Fig  3

FANEN  DAGLIG
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Forskellen  er,  at  du  ikke  vil  se  

listen  over  dage,  du  skal  tænde  og  

slukke  for.  Dette  erstattes  med  

enkelte  dage,  hvor  du  kan  have  
Scatterbird  MK4  i  drift  eller  ej.

De  andre  funktioner:  Indstil  tid,  

sæt  pandehår,  sæt  interval  og  
lydstyrke  -  alle  er  identiske  med  

beskrivelserne  på  fanen  

"UGENTLIGT"  på  de  foregående  sider.

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  

op/ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

For  at  se  på  ”DAILY  FAB”  skal  

vi  starte  med  at  oprette  en  ny  

profil.  Klik  på  knappen  "NY  
PROFIL"  nederst  på  skærmen  

(Fig.  1).  "DAGLIG"  

programindstillingerne  nås  ved  at  

klikke  på  2.  faneblad  (Fig.  2).  Dette  

fungerer  på  næsten  samme  måde  

som  fanen  "UGENTLIG".

Åbningsskærmen  vil  vise  den  

første  dag  i  ugen,  mandag.  Her  

er  dagen

slukket,  kan  den  tændes  ved  at  

trykke  på  tænd/sluk-knappen  for  at  

vise  grøn  (fig.  3).

Ændringer  vil  blive  foretaget  her  

på  mandag.  Du  skal  indstille  hver  

dag  individuelt.  Du  kan  rulle  til  

forskellige  dage  ved  at  klikke  på  
frem-  eller  tilbagepilene  ved  siden  

af  den  aktuelle  dag  som  vist  på  

billedet  til  højre  (Fig.  4).
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Fig  5 Fig  6

Hvis  du  til  enhver  tid  ønsker  at  redigere  

en  profil  igen,  kan  du  gøre  det  ved  blot  

at  trykke  på  navnet  fra  listen  over  profiler  

(Fig.  6).  Du  kan  derefter  redigere,  som  

du  vil,  og  derefter  gemme  igen.

Du  kan  give  profilnavne,  som  

præcist  beskriver,  hvad  de  vil  gøre  

(fig.  6).  Eksemplet  har  intervallet  mellem  

klynger,  start-  og  sluttidspunkt  i  løbet  af  

dagen,  og  at  det  er  slukket  om  søndagen,  

men  du  kan  have  mere  eller  mindre  

information,  som  du  bestemmer.

Når  du  har  fuldført  dine  indstillinger  for  

hver  dag  til,  hvad  du  ønsker  skal  ske,  

så  husk  at  "GEM"  profilen  (Fig.  5)  og  

giv  den  et  navn  til  fremtidig  reference.

pandehår  fra  dag  til  dag  hjælper  med  

at  forhindre  fugle  i  at  blive  vant  til  

Scatterbird,  hvilket  gør  den  mere  

effektiv  end  nogen  anden  gaspistol.

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  op/ned  

for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Selvom  programmeringen  vil  

tage  et  par  minutter  at  

konfigurere,  skal  du  huske,  at  

den  uforudsigelige  natur

Hvis  du  vil  sætte  nogle  dage  til  og  

nogle  fridage,  kan  du

nemt  gøre  dette.  Hvis  du  ønsker  

at  variere  antallet  af  knald,  skal  du  

ændre  intervallerne  mellem  knald,  

lydstyrke,  eller  hvis  du  vil  indstille  

forskellige  start-  eller  sluttider  for  hver  

dag,  kan  du  også  nemt  gøre  dette.  

Med  "DAILY"-fanen  har  du  100  %  

fleksibilitet  med  alle  indstillinger  på  

hver  dag!
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SCATTERBIRD  MK4
FORBINDELSE  TIL  DIN

Fig  1 Fig  2 Fig  3
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Hvis  du  ikke  kan  se  eller  ikke  vises,  

skal  du  slå  Bluetooth-forbindelser  
til,  som  beskrevet  på  side  11  for  

iPhones  og  side  17  for  Android-

telefoner.

Tjek  om  du  har

Efter  et  par  sekunder  stopper  

dette,  men  gentag  igen  efter  ca.  

et  minut.  I  løbet  af  en  af  disse  "se"  

perioder  vil  din  telefon  genkende,  

at  der  er  en  Scatterbird,  den  kan  
oprette  forbindelse  til.

Bluetooth-symbol  (cirklet,  fig.  1)  synligt  

øverst  på  dine  telefoner

Scatterbird  MK4  og  din  smartphone  

forbindes  ved  hjælp  af  Bluetooth.  

Rækkevidden  af  denne  varierer  

telefon  til  telefon,  men  er  typisk  15  

-  20m.  Denne  funktion  skal  være
slået  til,  hvis  den  ikke  allerede  er  det.

Nu  hvor  du  har  mindst  en  eller  

flere  profiler,  er  det  tid  til  at  

synkronisere  en  til  din  Scatterbird  

(overfør  den  fra  din  telefon  til  en  

Scatterbird-enhed).

Klik  på  knappen  "ADD  DEVICE"  

nederst  på  skærmen  (fig.  3).

Tilslut  din  Scatterbird  MK4  til  en  

strømkilde,  enten  et  eksternt  eller  
internt  12V  batteri.  Når  batteriet  er  

tilsluttet,  vil  du  se  et  lille  blåt  

intermitterende  blink  fra  en  LED  
placeret  under  det  sølvfarvede  

informationsmærkat  på  den  øverste  

orange  plastikbagplade.  Denne  LED  

angiver,  at  enheden  har  strøm,  og  at  

Bluetooth-forbindelse  er  tilgængelig.  

Den  "søger  faktisk  efter  noget  at  tale  

med",  mens  den  blinker.

skærmen.

Hvis  det  er  første  gang,  

programmet  er  blevet  kørt  eller  

har  forsøgt  at  oprette  forbindelse  

til  din  Scatterbird,  vil  det  sige  

"Ingen  enheder  konfigureret" (Fig  3).

Fra  din  profilside  i  applikationen  

skal  du  klikke  på  fanen  

"ENHEDER" (Fig.  2).
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Fig  6

Fig  4

Fig  7

Fig  5

Afhængigt  af  din  telefon  kan  dette  

være  næsten  øjeblikkeligt  eller  
tage  et  minut  eller  deromkring.  

Som  et  tip,  klik  på  "ADD  DEVICE"  

lige  efter  at  have  sat  strøm  til  

Scatterbird.  På  denne  måde  leder  

Scatterbird  straks  efter  noget  at  

tale  med.

til  enheden.  Afhængigt  af  

programmet  og  telefonens  

hastighed  kan  dette  tage  et  par  

minutter  (fig.  6).

Din  telefon  begynder  at  scanne  

efter  enheder  i  nærheden,  og  inden  

længe  skulle  "Scatterbird"  dukke  op.

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  op/

ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Ved  at  klikke  på  "Scatterbird"  på  

listen  (Fig.  5),  vil  din  smartphone  

automatisk  forsøge  at  oprette  forbindelse

Når  den  har  oprettet  forbindelse  

til  din  Scatterbird,  vil  appen  bede  dig  

om  at  "parre"  den  med  din  telefon  

(fig.  7).
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Fig  1

Fig  4Fig  3

Fig  2

Efter  et  kort  stykke  tid  ser  du  

et  grønt  Bluetooth-symbol  vises  

ved  siden  af  din  Scatterbird-

enhed  (Fig.  2).  Dette  fortæller  

dig,  at  din  telefon  og  Scatterbird  
nu  er  forbundet.  Du  vil  også  

bemærke,  at  den  blå  lysdiode  for  

forbindelsesstatus  på  Bluetooth-

modtagerpanelet  nu  lyser.  Dette  

vil  ske  hver  gang  din  Scatterbird  
er  forbundet  til  en  telefon.

Vælg  en  profil,  du  ønsker  at  

bruge,  ved  at  klikke  på  knappen  

"PROFIL"  nederst  på  skærmen  

(Fig.  3).  Du  vil  se  alle  dine  gemte  

profiler  på  listen.

Hver  Scatterbird  MK4-enhed  

forlader  fabrikken  med  

forbindelsesnummeret  (pin)  sat  til  

'0000' (fire  nuller).  Indtast  dette,  

når  du  bliver  bedt  om  det,  og  klik  

på  knappen  "CONNECT" (Fig.  1).

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  

rulle  op/ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Klik  på  "Scatterbird",  og  du  vil  

blive  vist  enhedens  batteriniveau  

samt  detaljer  om  den  sidst  

brugte  profil  og  sidste  gang,  
Scatterbirden  blev  synkroniseret  

(Fig.  3).  Hvis  det  er  første  gang,  

du  opretter  forbindelse  til  din  
Scatterbird,  vil  der  ikke  være  

nogen  information  på  listen,  kun  
batteriniveau.

Vælg  den  profil,  du  vil  indlæse  

på  Scatterbird'en  (fig.  4).
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Fig  7

Fig  5 Fig  6

Fig  8

Afhængigt  af  programmet  og  

hastigheden  på  din  telefon  kan  

dette  tage  et  minut  eller  deromkring.

Du  får  vist  en  nedtællingsskærm,  

som  tæller  fra  10  til

Indtil  nedtællingen  når  5,  kan  du  

annullere  testbranden.  For  en  

sikkerheds  skyld,  når  gas  er  ved  
at  komme  ind  i  Scatterbirds  

forbrændingskammer,  kan  du  ikke  

annullere  nedtællingen  (fig.  9).

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  op/

ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Hvis  du  vil  teste  den  for  at  sikre,  

at  den  tænder  OK,  skal  du  trykke  

på  knappen  "TEST" (fig.  6)  og  

derefter  bekræfte  testbranden  (fig.  7).

Sørg  for,  at  du  (og  alle  i  nærheden)  

har  passende  høreværn  på,  når  du  

prøveskyder,  og  stå  bag  pistolen,  

da  den  er  mere  støjsvag  end  foran!

løb.

Når  synkroniseringen  er  fuldført,  

får  du  mulighed  for  at  "AFSLUT"  

eller  "TEST" (Fig.  6).

Du  skal  nu  synkronisere  profilen  til  din  

Scatterbird-enhed  ved  at  trykke  på  

"SYNC"-knappen  (fig.  5).  Hvad  dette  

gør,  er  at  sende  profilen  til  

Scatterbirden.  Du  vil  se  beskeden  

"Synkroniserer",  mens  profilen  

overføres  til  Scatterbird'en.

0  (fig.  8).  Når  tælleren  rammer  nul,  

skal  Scatterbirden  slå  en  gang.

Afslutning  afslutter  opsætningen  med  

den  profil,  du  har  valgt,  og  du  kan  

lade  Scatterbird
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Fig  12

Fig  9

Fig  11

Fig  10

Flere  Scatterbirds

Du  behøver  kun  at  scanne  efter  

og  "parre"  med  enhver  Scatterbird-

enhed  én  gang.  Derefter  vil  din  

telefon  automatisk  se  Scatterbird  i  

Bluetooth-rækkevidde  og  oprette  

forbindelse  automatisk.  

Rækkevidden  af  denne  varierer  

telefon  til  telefon,  men  er  typisk  15  -  20m.

Du  kan  finde  nogle  telefoner,  der  har  

en  større  rækkevidde.

Din  Scatterbird  MK4  er  nu  fuldt  

programmeret  og  testet.  Du  kan  nu  
lade  den  fortsætte  med  den  profil,  

du  har  indlæst  den  med,  indtil  du  

ønsker  at  skifte  profil,  eller  gassen  

og/eller  batteriet  skal  genopfyldes.

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  

op/ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Når  du  er  inden  for  rækkevidde,  

vil  du  se  Bluetooth-symbolet  ved  
siden  af  den  angivne  Scatterbird  

skifte  fra  rød  til  grøn  (fig.  11).

Telefonen  og  Scatterbird  er  parret  

automatisk,  og  du  kan  tjekke  

batteriet  eller  ændre  den  profil,  

som  Scatterbird'en  vil  køre  som  

beskrevet  tidligere  (Fig.  12),  du  kan  

gøre  dette  ved  blot  at  trykke  på  

Scatterbird  på  listen  tidligere.

Når  tælleren  er  mindre  end  5,  vil  

du  høre  et  klik,  som  er  

magnetventilens  åbning.

Du  vil  høre  gassen  fylde  kammeret.  

Efter  endnu  et  klik,  hvor  gassen  

slukkes  af  magnetventilen,  vil  

gnistgeneratoren  skabe  en  række  

gnister,  som  springer  hen  over  

tændrøret.  Disse  antænder  

gasblandingen  og  skaber  braget.
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Fig  13 Fig  14

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  op/

ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Udskiftning  af  batteri

Bemærk,  at  der  er  en  grænse  for,  

hvor  mange  Scatterbirds  din  telefon  

kan  have  på  sin  liste.  Mange  vil  
være  i  stand  til  at  gemme  hundredvis  

i  hukommelsen,  men  nogle  kan  

måske  kun  have  så  lavt  som  12,  for  

eksempel,  alt  afhængig  af  telefonens  

mærke  og  model.

Sommertid/britisk  sommertid

Nogle  Android-brugere  skal  

muligvis  give  hver  Scatterbird,  de  

forbinder,  et  unikt  navn,  før  det  
giver  dem  mulighed  for  at  finde  en  

anden  enhed.  For  at  ændre  navnet  

på  en  Scatterbird  skal  du  klikke  på  

knappen  "Rediger" (pilet,  Fig.  12)  og  

opdatere  navnet  på  hver  Scatterbird  

efter  behov  (Fig.  13).  Efterhånden  

som  du  tilføjer  flere  Scatterbirds  til  

din  telefon,  bliver  din  liste  længere  

og  længere.

Ekstra  Noter:

Men  din  telefon  vil,  så  alt  du  skal  gøre  er  at  synkronisere  

din  Scatterbird  igen,  når  det  er  praktisk.

Når  du  skifter  batteri  på  din  Scatterbird  MK4,  bliver  du  

nødt  til  at  synkronisere  igen  (send  profiler  til  

hovedenheden).  Dette  giver  dig  mulighed  for  at  kontrollere  

de  ønskede  profiler  og  lave  en  hurtig  testbrand  for  at  

sikre  dig,  at  alt  fungerer  korrekt.  Det  vil  også  give  dig  

mulighed  for  at  kontrollere  batteriniveauet  på  det  nye  

batteri.

Bemærk:  Hvis  du  vil  tilføje  mere  

end  én  Scatterbird  til  din  telefonapp,  

kan  du  det.  Du  kan  linke  til  flere  

Scatterbird-enheder,  iPhone-

brugere  behøver  ikke  at  ændre  
navnet  på  enhederne,  du  kan  

efterlade  dem  alle  som  "Scatterbird",  

hvis  du  ønsker  det.

Bemærk  venligst,  at  din  Scatterbird  MK4-enhed  ikke  

automatisk  opdateres  for  timeændringen.
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Fig  2

Fig  4

Fig  1

Fig  3

Hver  Scatterbird  MK4  forlader  

fabrikken  med  forbindelsespinkoden  

'0000' (fire  nuller),  og  det  er  det,  du  

vil  have  brugt,  når  du  parrer  din  

Scatterbird  for  første  gang.  Vi  foreslår,  

at  du,  når  den  er  parret,  for  sikkerhed  

og  sikkerhed  og  for  at  forhindre  andre  

i  at  kontrollere  din  Scatterbird,  ændrer  

pinkoden.

For  at  ændre  pinkoden  skal  du  klikke  

på  ikonet  "Indstillinger" (Fig.  1).  Hvis  

du  af  en  eller  anden  grund  har  brug  

for  at  glemme  enheden,  måske  fordi  

du  sælger  den,  eller  du  skifter  telefon,  

har  du  mulighed  for  at  gøre  det  (fig.  

2).  Hvis  du  gør  dette  ved  en  fejl,  kan  

du  altid  søge  efter  det,  som  du  gjorde  

første  gang,  og  parre  det  igen  med  

din  nuværende  pin.

Ændring  af  pinkoden

For  at  ændre  pin-nummeret,  klik  på  

"Skift  pin"-indstillingen  (fig.  2)  og  

følg  vejledningen  på  skærmen,  

indtast  først  din  nuværende  pin-

kode  (fig.  3)  (hvis  det  er  første  gang,  

du  har  ændret  siden  den  første  

opsætning,  vil  dette  være  '0000'),  og  

indtast  derefter  en  ny  4-cifret  pinkode  

(fig.  4).

I  det  uheldige  tilfælde,  at  du  får  

stjålet  en  Scatterbird,  vil  enheden  
ikke  fungere  med  '0000'-pinkoden,  

så  den  har  ingen  værdi  for  andre.  

Denne  funktion  er  en  god  afskrækkelse  

mod  tyveri.  Hvis  du  har  et  antal  

enheder  på  dit  websted,  vil  du  måske  

indstille  dem  alle  til  nye  pinkoder.  
Disse  kan  alle  være  det  samme  

nummer,  hvis  du  ønsker  det,  men  

ville  være  ukendte  for  nogen,  der  ikke  

er  autoriseret  af  dig.

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  op/

ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.
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Fig  5 Fig  6

Du  kan  have  så  mange  telefoner,  som  du  vil,  der  kan  

oprette  forbindelse  til  en  Scatterbird,  men  kun  én  kan  
oprette  forbindelse  ad  gangen.  Så  landarbejdere  kan  

få  programmeret  telefoner,  så  de  kan  teste  og  ændre  

programmer  som  ønsket.  Bemærk,  at  hver  telefon  først  

skal  parres  med  hver  Scatterbird.

Hvis  en  anden  telefon  blev  brugt  til  at  indsætte  den  

sidste  profil,  vises  denne  ikke.  Det,  der  er  nyttigt  og  vil  

blive  vist,  uanset  hvilken  telefon  der  blev  brugt  sidst,  er  

batteriniveauet.

Det  er  en  god  idé  at  indstille  alle  profilerne  og  deres  

navne  i  hver  telefon  ens,  så  alle  arbejder  med  de  samme  

mulige  profiler.  På  den  måde  er  der  ingen  forvirring.

,

Flere  telefoner

Hvis  du  vil  oprette  forbindelse  til  én  telefon  og  ikke  en  

anden,  kan  du  enten  lukke  appen  på  den  ene  telefon  

eller  deaktivere  Bluetooth-funktionen.  På  denne  måde  

er  der  kun  én  telefon,  der  kan  oprette  forbindelse  til  

Scatterbird-enheden,  selvom  der  er  to  i  umiddelbar  

nærhed.

Bemærk:  Du  bliver  nødt  til  at  lade  

eventuelle  yderligere  brugere  på  stedet  

kende  den  nye  pinkode,  ellers  vil  de  

ikke  være  i  stand  til  at  oprette  

forbindelse  til  Scatterbird,  hvis  de  skulle  få  brug  for  det.

Husk:  Du  kan  muligvis  se  hele  skærmen,  men  du  skal  muligvis  rulle  op/

ned  for  at  se  alle  de  forskellige  elementer.

Det  er  værd  at  huske  på,  at  hvis  du  tilfældigvis  har  

mere  end  én  af  de  telefoner,  der  tidligere  har  været  

forbundet  til  en  Scatterbird,  vil  en  af  dem  automatisk  

oprette  forbindelse  til  Scatterbird.

Når  du  har  gennemført  disse  trin,  vil  

du  se  en  meddelelse,  der  bekræfter,  

at  pinden  er  blevet  ændret  (fig.  6).

Hvis  du  nærmer  dig  en  Scatterbird  med  en  kollega  med  sådan  

en  telefon  og  prøver  at  oprette  forbindelse  til  din  telefon,  vil  

den  ikke  oprette  forbindelse,  hvis  den  anden  har  oprettet  

forbindelse  først!Når  du  opretter  forbindelse  til  en  Scatterbird,  vil  du  se  

tre  stykker  information,  den  "sidst  synkroniserede",  

som  normalt  ville  give  dig  den  dato,  hvor  Scatterbird  

sidst  blev  synkroniseret;  "sidste  profil",  hvilket  giver  

navnet  på  den  sidste  profil,  der  blev  synkroniseret,  og  

batteriniveau.  For  at  spare  forvirring  vil  de  to  første  af  

disse,  sidst  synkroniserede  og  sidste  profil,  kun  give  

resultater,  hvis  du  ser  på  den  sidste  telefon,  der  blev  

brugt  til  at  synkronisere  Scatterbird.

Du  vil  blive  bedt  om  at  bekræfte  

den  nye  pin  ved  at  indtaste  den  for  

anden  gang  (fig.  5).

Hvis  du  indtaster  et  andet  
eller  forkert  nummer  til  det  første,  

vil  det  bede  dig  om  at  indtaste  den  

nye  pin  igen.
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Fejlfinding

!

1.  Slangeskade  2.
Blokeret  cylinder  3.

Batteriets  tilstand  4.  
Magnetventil  5.  

Gnistgenerator  6.  

Gasforsyning  7.  

Blokeret  stråle  8.  

Tændrørsgab  9.  
Korroderede  forbindelser

Hvis  du  har  problemer  med  din  Scatterbird  MK4,  vil  denne  fejlfindingssektion  hjælpe  dig  med  at  

bestemme  problemet  og  afhjælpe  eventuelle  problemer  for  at  få  din  gaspistol  op  at  køre  igen.

Retningslinjer  i  denne  publikation  hjælper  dig  
med  at  fejlfinde  disse  problemer.

De  fleste  problemer  kan  spores  ned  til:

Sikkerhedsbemærkning:  Før  du  tester  din  Scatterbird  MK4,  skal  du  altid  slukke  

og  afbryde  gasforsyningen  og  sørge  for,  at  al  resterende  gas  er  blevet  udstødt  fra  

cylinderen.  Hvis  du  har  til  hensigt  at  prøveild  i  gården,  skal  du  først  fjerne  tønden  for  at  undgå  et  højt  brag.
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Fejlfinding

1

Ligesom  med  enhver  mekanisk  enhed,  er  det  bedst  at  eliminere  simple  problemer,  før  du  graver  yderligere  

i  de  tekniske  detaljer  -  udfør  disse  enkle  kontroller  først:

3.  Batteritilstand:  Sørg  for,  at  dit  batteri  er  fuldt  opladet

og  leverer  12  volt.  Gamle  traktorbatterier  mister  deres

opladning  meget  hurtigt;  et  deep  cycle  fritidsbatteri

(caravan  batteri)  er  ideelt.

Husk,  at  enheden  vil  gå  knald  på,  hvis  den  har  gas  

og  tænding,  så  hav  altid  høreværn  på  som  forberedelse  

til  dette.  Hvis  du  ikke  kan  høre  magnetventilen  "klumpe",  

skal  du  kontrollere,  at  ledningerne  til  den  er  i  god  stand,  

og  at  terminalerne  er  rene  og  fri  for  korrosion.

Scatterbird  MK4  er  enkel  i  sin  betjening.  Den  har  brug  for  gas  og  luft  i  de  korrekte  proportioner  i  eksplosionskammeret  i  

rustfrit  stål,  efterfulgt  af  en  gnist  for  at  antænde.  Fejlfinding  er  en  proces  til  at  kontrollere,  at  disse  er  korrekte.

1.  Slangeskader:  Kontroller  gasslangen  for  skader  og  udskift  den,  hvis  det  er  nødvendigt,  da  skadedyr  gør  skade

Hvis  solenoiden  efter  undersøgelse  stadig  ikke  

fungerer  korrekt,  skal  den  udskiftes  med  en  ny

Du  kan  kontrollere,  at  spændingsniveauet  er  korrekt  i

Scatterbird-appen.  Når  den  parres  med  Scatterbird-

enheden,  får  du  en  batteriaflæsning.

Hvis  det  er  for  lavt,  vil  elektronikken  automatisk  stoppe  

enheden  i  at  åbne  magnetventilen  eller  starte  

gnistgeneratoren  (Appen  vil  stadig  vise,  som  om  den  

tænder).

en.

slanger  gennem  tygning.

4.  Magnetventil:  Med  gassen  frakoblet,  lav  en  testbrand

fra  Scatterbird-appen.  Tjek,  at  du  kan  høre  et  "klump"

fra  magnetventilen  (Foto  1)  åbner  og  ca.  3  sekunder

senere  endnu  et  "klump",  når  den  lukker.  Hvis  dette
kan  høres,  er  solenoiden  næsten  helt  i  orden.  Tjek  med

gassen  nu  tilsluttet  igen.  Kan  du  høre  gassen  strømme

ind,  når  solenoiden  åbner?  I  så  fald  er  magnetventilen

OK.

2.  Blokeret  tønde:  Se  efter  fremmed  materiale  såsom  en  fuglerede  eller  dødt  utøj  i  tønden,  som  er  almindeligt

forekommende.  Fjern  forhindring  og  rengør  cylinderen  efter  behov.
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Hvis  enheden  ikke  virker  efter  rengøring  og  

kontrol  af  ledninger,  skal  du  udskifte  

gnistgeneratoren.  Hvis  den  udskiftes  med  en  enhed,  

der  har  andre  ledninger,  så  tilpas  efter  behov.  Hvis  

den  nye  kun  har  de  tre  tilslutninger,  så  sørg  for,  at  

piggy  back-tråden  er  tapet  med  elektrisk  tape  for  at  

sikre,  at  den  ikke  kortslutter  nogen  steder.

6.  Gaslevering:  Hvis  solenoiden  og  gnisten

generatoren  fungerer  begge,  så  enten  kommer

gnisten  ikke  til  gasblandingen,  eller  også  er

gasblandingen  forkert.  For  at  kontrollere,  om  der  er

problemer  med  gaslevering,  skal  du  kontrollere,  at

flasken  er  tændt  og  indeholder  gas.  Prøv  at  undgå

at  tømme  flasken  helt,  da  den  indeholder  rester,

som  kan  blokere  dyser  og  regulatorer.

5.  Gnistgenerator:  Hvis  solenoiden  er  OK,  men

enheden  ikke  affyrer,  så  kan  det  være,  at  gnisten

ikke  skabes,  eller  hvis  den  skabes,  når  den  ikke  til

tændrøret  for  at  skabe  tænding.

Derefter  skal  du  kontrollere,  at  den  korrekte  regulator  er  monteret.

Med  gassen  afbrudt,  lyt  efter  de  to  "klonker"  i

solenoiden.  Efter  disse  skulle  du  høre  en  række  mere

stille  “klik”.  Hvis  du  ikke  kan  høre  disse,  så  tjek

ledningerne  til  gnistgeneratoren,  som  er  fastgjort  til

plastikpanelet  på  bagsiden  af  Scatterbird  MK4.

Kontroller,  at  ledningerne  alle  er  i  god  stand,  og  

rengør  kontakterne,  hvor  de  er  fastgjort  til  

gnistgeneratoren  (Foto  2)  og  til  jordpunktet  på  

bagsiden  af  tønden  (Foto  1,  A).  Ovenstående  billede  

viser  ledningerne  forbundet  til  en  sort  gnistgenerator.  

Hvis  enheden  har  en  anden  gnistgenerator,  vil  

ledningsføringen  enten  være  identisk  med  ovenstående,  

eller  der  er  muligvis  kun  3  tilslutninger  i  stedet  for  4.  
Hvis  der  er  tre,  er  den  gule  ekstra  ledning,  som  går  

tilbage  fra  den  anden,  ikke  nødvendig.

Brug  kun  en  One  Bar  Regulator.  Hvis  den  korrekte  

er  monteret,  skal  du  kontrollere  forbindelserne  for  

skader  eller  løs  montering.  Udskift  eller  spænd  efter  

behov  Når  du  udskifter  regulatoren,  skal  du  sørge  for,  

at  den  ikke  kommer  i  kontakt  med  jorden,  da  

jordpartikler  kan  blokere  eller  beskadige  enheden.

1 2

EN
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Skru  strålen  af  solenoiden  (Foto  3).  Efter  fjernelse  

køres  et  1  mm  bor  langsomt  gennem  dysen  i  

hånden  (Foto  4).  Rengør  strålen  grundigt  for  at  

sikre,  at  der  ikke  er  rester,  resterende  spåner  eller  

forurenende  stoffer,  som  kan  trænge  ind  i  

magnetventilen  eller  blokere  strålen.

I  Storbritannien  har  vi  propan,  som  har  rester  i  sig.  

Over  tid  ophobes  disse  rester  i  strålen  og  skal  

muligvis  renses.  For  at  gøre  dette  skal  du  fjerne  

den  delte  stift,  der  holder  den  todelte  stråle  sammen  

(Foto  1).  Dette  vil  gøre  det  muligt  at  fjerne  den  indre  

stråle,  solenoiden  og  gasslangen  (Foto  2).

7.  Rengøring  af  gasstrålen:  Hvis  enheden  knalder,

men  er  uberegnelig  (måske  banker  3  ud  af  de  4

gange  eller  2  ud  af  5  for  eksempel),  skyldes  det

højst  sandsynligt,  at  der  ikke  leveres  tilstrækkelig

gas  hver  gang  og  gasstrålen.  kan  være  delvist
blokeret.

Saml  dysen  i  enheden  igen.  Kontroller,  om  

Scatterbird  MK4  nu  fungerer  korrekt.

4

21

3

38



Fejlfinding

Kontroller,  at  højspændingsledningen  (HT)  fra

gnistgeneratoren  er  i  god  stand.  For  at  få  adgang  til

tændrøret  skal  metaltønden  fjernes  delvist  fra

hovedhuset.

Kontroller  omhyggeligt,  at  ingen  ledninger  er  

fanget  eller  bøjet  under  genmontering.  Løbet  kan  

skubbes  ind  igen  eller  assisteres  med  en  blød  hammer.

Sørg  for,  at  det  rustfri  stålrør  er  på  linje  med  

åbningen  foran  på  Scatterbird-enheden,  før  du  

skubber  det  tilbage.  Når  det  er  på  plads,  fastgør  det  

på  plads  med  de  to  holdeskruer,  og  sæt  plastiksonden  

igen.

Fjern  først  plastiktønden  ved  at  løsne  holdeskruerne.  

Den  rustfri  stålsektion  af  cylinderen  holdes  på  plads  

af  to  skruer  inde  i  enhedens  bagplade  (Foto  1).  Fjern  

skruerne,  og  skub  cylinderen  tilbage  omkring  50  -  75  
mm,  tilstrækkeligt  nok  til  at  se  tændrørsenden  (Foto  

2).

Kontroller  også,  at  tændrørsafstanden  er  korrekt,  

den  skal  være  omkring  3  -  4  mm  (tykkelsen  af  en  £1  

mønt).  Hvis  mellemrummet  er  for  lille,  vil  det  ikke  

antænde  gassen.  Udskift  tændrøret  eller  HT-ledningen  

efter  behov,  og  sæt  enheden  sammen  igen  og  sørg  

for,  at  forbindelserne  er  tætte.

8.  Tændrør:  Hvis  enheden  ikke  brager,  så  kan  det

være,  at  gnisten  ikke  antænder  gassen.

Da  cylinderen  er  delvist  fjernet,  er  det  god  

praksis  at  kontrollere  tændrøret,  samt  at  HT-

ledningen  er  i  orden.  Kontroller,  at  tændrøret  er  

korrekt  (NGK  BPR6ES  eller  tilsvarende).

1 2

3
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01234  889  460WWW.SCATTERBIRD.CO.UK

skru  jordledningerne  af.  Rengør  konnektorerne  og  

jordingspunktet  med  smergelklud  og  saml  igen  med  

vaseline  (vaseline)  for  at  beskytte  mod  fremtidig  

korrosion.

DIN  SCATTERBIRD  MK4,  SÅ  RING  VENLIGST
VORES  DEdikerede  HJÆLPLINE  PÅ:

•  Vedligeholdelse  af  tændrør:  Fjern  gummihætten,  og

skru  tændrørsledningen  af  efterfulgt  af  tændrøret.  

Rengør  gevindet,  nulstil  mellemrummet  med  en  £1-

mønt,  og  saml  igen,  og  sørg  for  at  udskifte  gummihætten.

•  Gnistgeneratorkontakter:  Tag  spadeterminalerne

af  gnistgeneratoren,  rengør  kontakterne,  og  udskift  

dem  med  vaseline  for  at  beskytte,  hvis  det  er  

nødvendigt.

Portek  vil  også  reparere  eller  servicere  din  

Scatterbird  MK4,  hvis  det  kræves.

fra  korrosion:

9.  Sørg  for,  at  alle  kontakter  er  rene  og  frie

HVIS  DU  HAR  ARBEJDET  IGEN

Denne  fejlfindingsvejledning  skal  løse  de  mest  

almindelige  problemer,  du  måtte  have  med  
Scatterbird  MK4.

INSTRUKTIONER  OG  FEJLFINDING

GUIDE  OG  DU  HAR  STADIG  PROBLEMER

Hvis  den  stadig  ikke  brænder  efter  disse  

kontroller,  så  kontakt  din  lokale  forhandler  eller  

Portek  for  yderligere  information,  reservedele  
eller  teknisk  assistance.

SÅ  SE  VORES  VIDEO  PÅ:

•  Korroderet  jord:  Fjern  bagpladen  og

HVIS  DU  FORTSAT  AT  HAR  PROBLEMER  MED
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Ledningsdiagram

(HVID)

KONTAKT BATTERILAD

HT  BLY
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JORD  BAG

BATTERI
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FORSEGLET  I  TOP  BAGPLAD

AF  INDRE  TØNDE

VALGFRI

MAGNETVENTIL

KONTROLLER  MED  HARPIKSPOMP

PVC- ÆRM

GNISTGENERATOR

MONTERET  PÅ  TØNDE

INDRE BATTERILAD

FASTSAT  I  TOP  BAGPLAD

STRØMFORSYNING
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Reservedelslister

*Fås  som  tilbehør

035

032/18

Metalbagplade  og  6  skruer

19*

033/42

12

033/19

Internt  batteri  (18)  +  ledning  (19)  til  Scatterbird

MK4  Scatterbird  støbning

8

1

Bensamling  (sæt  med  4)

031/55

Tønde  indre  samling  og  2  skruer

16

Tændrør  BPR6ES  eller  tilsvarende

034

Forudindstillet  fjernbetjening

5

033/14

11

Regulator

Gasslange

Ingen.

031/12C

Messingalbue  han/hun

18*

031/54

032/18A

15

Gnistgenerator

4

22*

033/38

Samlet  kredsløbskort  inklusive  bagplade  og  4  skruer

034B

Lang  batteriledning

033/30

21*

3

Ydertønde  af  plast  med  etiket  og  2  skruer

Beskrivelse

10

17

032/06

033/34

033/41

Kort  batteriledning

Del  nr.

7

033/12

High  Tension  (HT)  bly

031/12B

14

To  stykke  jet  komplet  med  split  pin

20*

2

033/04

Sideplade  med  3  fingerskruer  og  skiver

Batterioplader

Magnetventil  og  filter

9

033/39

033/40

6

Internt  batteri

13

033/43

Tændrørsisoleret  hætte
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