
MORTALIN - landsdækkende skadedyrservice 
www.mortalin.dk ● tlf. 8842 0000 ● info@mortalin.dk 

 

 

Betjeningsvejledning - ”YardGard” 
Ultralydsskræmmer med bevægelsesføler mod mår, hunde og katte. 

 
 
 

 
 

 
Husmårer og katte er dyr, som man kun undtagelsesvist vil vælge at bekæmpe. Ikke desto 
mindre kan disse dyr være til stor gene, når de opholder sig ”det forkerte sted”. Husmå- 
ren, som flytter ind på et loft, støjer, sviner med ekskrementer og rester af bytte og øde- 
lægger isolering og evt. stråtag. Katte generer med kradsemærker, støj, urinlugt og eks- 
krementer. 

 

YardGard udsender ultralyd, som på lang afstand skræmmer dyrene væk. Den kan indstil- 

les, så den kun udsender ultralyd, når den indbyggede, infrarøde bevægelsessensor akti- 
veres, hvilket betyder, at dyrene ikke vænner sig til lyden, og at andre dyr ikke generes 
unødigt. Nogle mennesker med god højfrekvent hørelse vil være i stand til at høre de ud- 
sendte lyde, når udstyret er indstillet på den laveste frekvens. Hvis dette sker, skal du 
vælge en højere frekvens. 

 
Det kan tage flere dage eller uger at bryde dyrs vaner, og man opnår derfor det hurtigste 
og bedste resultat, hvis YardGard installeres, inden mår eller kat tager ophold, men det 
er desværre ofte den modsatte situation, som man er udsat for. 

 
Installation. 
Træk forsigtigt bagsiden af YardGard. Sæt afbryderen (øverst til højre) på OFF. Drej fre- 
kvensknappen (øverst til venstre) til det uønskede skadedyr – ”Rabbits/Cat/Dog” for kat 
og hund eller ”Opossums” for husmår. 

 

YardGard kan tilsluttes det almindelige elnet v.hj.a. den medfølgende AC adapter. Sæt 

den ene ende i stikket under afbryderknappen og den anden i en almindelig stikkontakt 
(adapteren er ikke beregnet til udendørs brug!). Tilslut evt. adaptoren til en indendørs stik- 
kontakt og træk ledningen gennem et vindue. Træk ledningen gennem indhakket i bunden 
af YardGard. Sæt dækslet tilbage på plads. 
Når YardGard er tilsluttet elnettet, kan den stilles til enten kontinuert drift (”Cont AC on- 
 ly”) eller til drift via bevægelsessensoren (MS AC or battery). 
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YardGard kan også fungere med batterier. Isæt 4 "C" batterier som vist på skitsen. Sæt 

dækslet tilbage på plads. 
 

Tænd apparatet ved at sætte afbryderen på ”MS AC or Battery" eller ”AC alone”. 
”Sensitivity Dial” regulerer hvor følsom registreringen af bevægelse skal være. 
Hvis apparatet står og tænder og slukker kan følsomheden justeres på denne drejeknap. 

 
Dækker op til 370 m2 i et ovalt mønster cirka 24 meter ude foran højtaleren og 15 meter til 
siderne. 

 

Brug fastgørelseshullerne på bagsiden til at fastgøre YardGard på bygning, væg eller træ 

med søm eller skruer. Ret højtaleren mod det område, du ønsker dækket. Udendørs pla- 
ceres enheden ca. 1 meter over jorden for optimal rækkevidde. 
Ultralyd er meget følsom over for fysiske forhindringer, som vil hindre udbredelsen af ultra- 
lydbølgerne (træer, buske, osv.). 

 
Fejlfinding. 

• Kontrollér at apparatet er tændt (afbryderen står på”MS AC or Battery” eller ”AC on- 
ly”). 

• Hvis du bruger batterier, kontrollér, at de er gode og at de sidder rigtigt. Tag evt. 
batterierne ud af holderen og isæt dem igen, under hensyntagen til korrekt pol- 
orientering (+ og -). 

• Tjek frekvensindstillingen for at sikre, at du har valgt det rigtige område. 
 

Sikkerhed. 
Selv om frekvensen af ultralyden, som udsendes fra YardGard - selv på den laveste fre- 
kvens (25 kHz) - ligger over det menneskelige øres normale rækkevidde, er intensiteten 
stor nok til at virke generende og kan udgøre risiko for skader på øret, hvis man er direkte 
udsat i en længere periode i en afstand af mindre end 3 meter. YardGard bør derfor ikke 
være placeret ved eller i nærheden af et sted, hvor mennesker eller husdyr opholder sig i 
længere tid. Typisk placeres YardGard derfor udendørs pegende væk fra beboelse eller 
indendørs på loft eller i kælder, garage og udhus. 

 

Som med enhver elektrisk enhed, må YardGard ikke placeres i eller nær vand og ikke 

stående i eller omgivet af vand. 
 

 
 

Mortalin er dansk importør af YardGard, som produceres af amerikanske Bird-X. 
Bird-X har specialiseret sig i audivisuel bortskræmning af skadedyr, og producerer også 
elektriske lyd-fugleskræmsler, bl.a. til brug mod måger på flade tage. 
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Ultralyd og skadedyr. 
Ultralydsapparater til brug mod skadedyr har været markedsført i over 25 år, men alle un- 
dersøgelser har hidtil vist, at der i bedste fald kun er ringe effekt af disse apparater. 
Når Mortalin alligevel har valgt at markedsføre YardGard, er det på grund af kombinatio- 

nen med en bevægelsesføler; der udsendes kun ultralyd, når der samtidig opfanges be- 
vægelse. Denne egenskab gør det sværere for dyrene at vænne sig til lyden, og er for- 
mentlig skyld i, at vi har haft meget positive resultater med YardGard. 
Imidlertid tror vi ikke, at YardGard har nogen effekt på insekter, om end de også kan væl- 

ges på frekvensknappen! 
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