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Uses a mixture of distress bird calls, predatory calls and gunshot sounds

Deters animals without harming them in any way

Ultrasound option for increased efficiency 

12 VDC power supply

230 VAC powering possible via power adapter

Solar panel option available

LED status indication

Programmable “day”, “night” or “day+night” modes

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Electronic bird repeller  BR-15 / BR-40 

ELECTRONIC BIRD REPELLER

BR-15  

BR-40

Operating voltage

Power consumption:

     BR-15

     BR-40

Coverage:

     BR-15

     BR-40

Operating temperature

Humidity range

Dimensions:

     BR-15

     BR-40

Enclosure material

Enclosure color

Conformity mark

12 VDC

15W

30W

up to 5000 sq.m.

up to 40000 sq.m.

o0 - +40 C

10 – 90%R.H.

280x280x190-mm

280x280x190mm

ABS 

Black

CE

ORDER CODE 

ORDER INFORMATION 
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OVERVIEW:

THE BR-15/BR-40 KIT COMPRISES:

The BR-15 and BR-40 electronic bird repellers utilise a mix of pre-programmed digital recordings to deter unwanted 
birds in a variety of outdoor settings. Coupled with an ultrasound option for increased effectiveness, the sound samples 
include distress calls of the targeted species, along with the calls of their natural predators and gunshot noises. 

The powerful inbuilt speakers of the BR-15 are enough to treat an area of over 5,000 sq. meters and, with its additional 
amplifier and speaker set, the BR-40 boasts a coverage of over 40,000 sq. meters. The exposure to these sound 
emissions triggers a fight or flight response in the birds and soon leads to significant decreases in their population.
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Additional speakers
for the BR-40 model. 

Main unit
BR-15

Mounting pole
(not supplied)

Solar panel
(optional)

Rechargeable battery
(optional)12VDC

7,8 Ah

User3233
Text Box
ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА ПРОГОНВАНЕ НА ПТИЦИ

User3233
Text Box
ПРЕГЛЕД:Електронният уред за отблъскване на птици BR-15 и BR-40 използва комбинация от предварително програмирани цифрови записи, за да се предотврати нежеланото присъствие на птици в най-различни условия на открито. В съчетание с опция ултразвук за повишена ефективност, излъчваните звуци включват звуци издавани от бетстващи птици, заедно с звуците издавани от техните естествени хищници и изтрели от огнестрелни оръжия.Мощните вградени високоговорители на BR-15 са достатъчни за защита на площ от над 5000 кв.м., а с допълнителнителния муусилвател и комплект високоговорители, BR-40 има покритие от над 40 000 кв. метра. Териториите излагани на тези звукови емисии   предизвикват защитна реакция при птиците и скоро водят до значително намаляване на популацията им.БР-15 / БР-40 КОМПЛЕКТОВКА:
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BIRD CONTROL GUIDELINES

Formulating and following a consistent bird control strategy is instrumental to successfully repelling unwanted flocks 
from your target premises. We propose the following guideline as a good comprehensive starting point for most 
infestation scenarios. Please read all instructions prior to installation and, should you choose to follow the listed 
suggestions, please do so in a exhaustive manner for maximum effect. Also, note that bird feeding patterns may take 
several days or weeks to break, hence the need for thoughtful preliminary action and patient application of the key 
control methods. Lastly, it is important to be aware that under extreme drought or other adverse conditions, birds will 
disregard all deterrents and risks in order to survive.

To obtain optimal results:

- It is advisable that the BR-15/BR-40 electronic bird repeller be installed at least two weeks before birds are expected to 
appear in the control area. It is easier to deter birds before they have discovered a food source than it is to do so once a 
feeding pattern has started to develop.

- Choosing an optimal location for your BR-15/BR-40 is essential for ensuring the effectiveness of the unit. The device 
should be mounted as high above the ground as possible, and away from any direct obstructions, in order to allow a free 
dispersion of the sound. This would guarantee that the BR-15/BR-40 operates at its maximum coverage. Wind also has 
a substantial effect on the trajectory of the sound waves and thus, the performance of the unit. In case you have observed 
or are able to determine a regular direction of the airflow within the control area, we recommend that this is used to the 
advantage of the device.

- If possible, it is advisable to avoid mounting the main panel and additional speakers in direct sunlight, while the solar 
panel should be exposed the maximum possible amount of sunlight.

- In positioning the device, it is crucial to factor in some behavioural characteristics of the birds, specifically the nature 
of their feeding patterns and their choice of dwelling spots. Areas near a water source like rivers and lakes are normally 
among the chosen for hiding and rest while trees with a greater crown spread serve as good place for birds to nest and 
seek shelter. Further, it is helpful to take into account that in most cases birds will begin feeding or settling from the outer 
end of the control area. 

It is therefore imperative to consider such features of the landscape as part of the control area and install the BR-15/BR-
40 accordingly. In case these territories are not fully covered, the risk of intrusion will not just be limited to them. Once 
the flock proceeds past the perimeter of the control area and starts developing a feeding pattern, it becomes more likely 
to habituate to the sounds of the device and encroach further. It is therefore advisable to target the birds as soon as 
possible, preferably before they have had a chance to settle in the target area.

In terms of setting up the BR-15/BR-40 bird controller we recommend using a dynamic approach whenever possible. 
The initial stages of using the unit should be aimed at creating a hostile environment for the birds and causing the 
biggest possible shock. For this reason we recommend using the BR-15/BR-40 unit at full volume and a low delay time 
setting. It is important to ensure that the system is operational at all times, especially during these introductory phases, 
so regularly check the power source to make sure it is functioning properly.

Within a short period of time, the BR-15/BR-40 will likely cause changes in the behavioural patterns of the birds, which 
may necessitate alternative courses of action and methods of control. For example, be wary of different resting 
locations and points of entry of the flock, as this may call for repositioning the device. Further, it is not uncommon to 
notice a change in the species of bird, which would require reprogramming the device to include a new mix of the 
appropriate sounds.

Overall the BR-15/BR-40 bird repeller is a useful addition to any bird control strategy and should be treated as such. 
While it would yield a satisfactory effect as a standalone solution, its peak performance could be achieved as part of a 
holistic bird control system. A dynamic approach of adaptation and continuous control could make all the difference for 
your control area.
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РЪКОВОДСТВО ЗА КОНТРОЛ НА ПТИЦИТЕИзготвянето и следване на последователна стратегия за контрол на птиците е от значение за успешно отблъскване на нежелани птичи набези. Моля, прочетете всички инструкции преди инсталирането, ако решите да следвате изброените предложения, моля, направете го изчерпателно за максимален ефект. Също може да се вземете в предвид и режима на хранене на птиците, оттук и необходимостта от обмислени предварителни действия и търпеливо прилагане на методите за контрол. И накрая, важно е да сме наясно, че при силна суша или други неблагоприятни условия птиците може да пренебрегнат всички възпиращи фактори и рискове, за да оцелеят.За да получите оптимални резултати:- Препоръчително е електронният отблъсквател за птици BR-15 / BR-40 да бъде инсталиран най-малко две седмици, преди очаквания период птиците да се появяват в контролната област. По-лесно е да възпираме птиците, преди да са открили хранителен източник, отколкото да го направим след това.- Изборът на оптимално място за вашия BR-15 / BR-40 е от съществено значение за гарантиране на ефективността на устройството. Устройството трябва да се монтира възможно най-високо над земята и далеч от всякакви преки препятствия. Това би гарантирало, че BR-15 / BR-40 работи при максимално покритие. Вятърът също има съществен ефект върху траекторията на звуковите вълни и по този начин върху работата на устройството. В случай, че сте наблюдавали или имате възможност да определите правилна посока на въздушния поток в контролната зона, препоръчваме това да се използва за предимство на устройството.- Ако е възможно, препоръчително е да избягвате монтирането на основния панел и допълнителни високоговорители на пряка слънчева светлина, докато слънчевия панел трябва да бъде изложен на максимално възможното количество слънчева светлина.- При позиционирането на устройството е от съществено значение да се вземат предвид някои поведенчески характеристики на птиците, по-специално на природата на техните навици на хранене и избора на места за обитаване. Обикновено районите в близост до водоизточник като реки и езера са сред избраните за укриване и почивка, докато дърветата с по-голями корони служат като добро място за гнездене и търсени убежища. Освен това е полезно да се вземе предвид, че в повечето случаи птиците ще започнат да се хранят или да се заселват отвън края на контролираната зона.Следователно е наложително тези характеристики на релефа да се разгледат като част от контролната зона и да се вземат в предвид при инсталирането на BR-15 / BR-40 съответно. В случай че тези територии не са предварително покрити, рискът от проникване е много по-голям. Веднъж ятото преминало през периметъра на контролната зона започва да развива модел на хранене. Ето защо е препоръчително да се вземат защитни мерки срещу птиците възможно най-предварително, за предпочитане преди да са имали възможност да се установят в охраняваната зона.По отношение на настройката на BR-15 / BR-40 препоръчваме да използвате динамичен подход, когато е възможно.Първоначалните етапи на използване на устройството трябва да са насочени към създаване на враждебна среда за птиците и причиняване на най-големият възможен шок. Поради тази причина препоръчваме да използвате блока BR-15 / BR-40 при пълна мощност и минимално време на забавяне.Важно е да се гарантира, че системата работи по всяко време, особено през тези въвеждащи фази, затова редовно проверявайте източника на захранване, за да се уверите, че работи правилно.В рамките на кратък период от време BR-15 / BR-40 вероятно ще причини промени в поведенческите модели на птиците, което може да наложи алтернативни начини на действие и методи за контрол. Например, внимавайте за промяна на места за почивка и точките на влизане на ятата, тъй като това може да изисква препозициониране на устройството. Освен това не е рядкост да забележите промяна във видовете птици, което ще изисква препрограмиране на устройството, за да включва нова комбинация от подходящи звуци.Уредът за отблъскване на птици  BR-15 / BR-40 е полезно допълнение към всяка стратегия за контрол на птиците и трябва да се третира като такъв.Въпреки че би постигнал задоволителен ефект като самостоятелно решение, неговото най-добро представяне може да бъде постигнато като част от цялостна система за контрол на птиците. Един динамичен подход за адаптиране и непрекъснат контрол може да допринесе за цялостна защита на вашата контролирана зона.



COMPONENT LIST

Item Qtty Notes

Main unit BR-15/BR40 1

Mounting Bracket 1

Screw for fixing the BR 
unit to the bracket

1

Speaker for BR-40 2

INOX, M8x60mm

Screw for fixing the 
bracket to the pole 

2 INOX, M8x50mm

Solar panel - 40W 1 Optional
Include:
- 1 pcs. Panel Mounting Bracket
- 2 pcs mounting screws M8x50mm

Solar Panel 
Controller

1 Optional

SPC-12-1

SOLAR 
PANEL

CONTROLLER

Battery Box 1 Optional

Rechargeable battery 1 Optional
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For BR-40 only
Includes 4 screws M8x50mm   

12VDC

7,8 Ah
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ASSEMBLY GUIDE

Mounting

When installing the BR-15/BR-40 electronic bird repeller, it is advisable to place the unit and additional speakers in 
the highest possible position. 

In case you are using a mounting pole:

1. Fix the mounting bracket to the pole using included mounting screws M8x50mm.(Fig 1)
2. Connect the main unit to the bracket and fix it using the fixing screw M8x60mm. (Fig 2)
3. For the BR-40 model - mount the speakers in the highest possible position on the pole using fixing screws 
M8x50mm and connect them to the main unit. (Fig 3)

In case you are using a solar panel power supply:

1. Fix the solar panel to pole using included 2 screws M8x50mm. (Fig 4). Adjust the solar panel position to a 45 
degree angle.
2. Place the rechargeable battery into the battery box and connect it to the solar panel controller cables - red cable 
to the (+) and black cable to the (-) pin of the battery. (Fig 5)
3. Connect the cable from the solar panel to the battery box and the battery box to the main units port power supply.
4. For the BR-40 model - connect the speaker cables to the main unit ports for Speaker 1 and Speaker 2. (Fig 6)

When properly connected, the BR-15/BR-40 unit starts working automatically.

Power 
supply
12VDC

Service 
port

Speaker 1

Speaker 212VDC

7,8 Ah

Controller

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Figure 1 Figure 2 Figure 3
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБАМонтиранеКогато инсталирате електронното отблъскващо устройство за птици BR-15 / BR-40, препоръчително е да поставите устройството и допълнителни високоговорители възможно най-високата позиция.В случай, че използвате монтажен стълб:1. Закрепете монтажната скоба към стълба, като използвате включени монтажни винтове M8x50mm. (Фиг. 1)2. Свържете основното устройство към монтажната скоба и го фиксирайте с помощта на фиксиращия винт M8x60mm. (Фиг. 2)3. За модела BR-40 - монтирайте високоговорителите в най-високото възможно положение на стълба с помощта на фиксиращи винтове M8x50mm и ги свържете към основното устройство. (Фиг. 3)В случай, че използвате захранване на слънчеви панели:1. Фиксирайте соларния панел към полюс с включени 2 винта M8x50mm. (Фиг. 4). Регулирайте положението на слънчевия панел под 45 градусов ъгъл.2. Поставете акумулаторната батерия в акумулаторната кутията и я свържете към кабелите на контролера на слънчевия панел - червен кабел към (+) и черен кабел към (-) на щифтовете на батерията. (Фиг. 5)3. Свържете кабела от слънчевия панел към акумулаторната кутия, а акумулаторната кутия - към захранването на основното устройство.4. За модела BR-40 - свържете кабелите на високоговорителите към портовете на основното устройство за Speaker 1 и Speaker 2. (Фиг. 6)Когато е правилно свързан, устройството BR-15 / BR-40 започва да работи автоматично.
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SETTINGS:

The BR-15 can use battery power (via a power cable) or could be powered with an AC adaptor. A solar panel option is also 
available. Once the unit is powered up, the LEDs will flash consecutively (from 1 to 6). The device will then go into normal 
operation mode, which will be indicated by the illumination of just the first LED. You can now begin setting up the BR-15/BR-
40 unit, using 2 buttons on the control panel.The following adjustments can be made via the front panel of the device - Sound 
Level Settings, Delay Time Settings and Settings for Day/Night Mode.

1) Sound Level Setting    
Press and hold the LEFT button. After about 4 seconds all of the LED’s will light up. This means that the unit has entered the 
Sound Level Setting mode. You can then release the button.

,

The BR-15/BR-40 unit has 6 available sound levels, which are indicated by the LEDs on the front panel of the device. The 
output of the unit can be adjusted using the LEFT and RIGHT buttons to respectively decrease and increase the sound level. 
While the device is in Sound Level Setting mode, the currently selected output level is indicated by the LED indicators. Once 
you have chosen your desired sound level, all you need to do is wait for 5 seconds and settings will be automatically saved.

2) Delay Time Setting
Pres and hold the RIGHT button. After about 4 seconds all LED’s will light up. This means that the unit has entered the Delay 
Time Setting mode. You can then release the button.

The delay time can be adjusted between 2 to 30 minutes, using the LEFT and RIGHT buttons to respectively decrease and 
increase the  interval. While the device is in Delay Time Setting mode, the currently selected delay option is indicated by the 
LEDs. Once you have chosen your desired delay time, all you need to do is wait for 5 seconds and settings will be 
automatically saved.

Button 1 Button 2

Light sensor

Use this button
to set the sound 
level 

Use this button
to set the delay time between sounding 
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НАСТРОЙКИ:BR-15 може да използва захранване на батерията (чрез захранващ кабел) или да се захранва с променливотоков адаптер. Опция за слънчев панел също е на разположение. След като устройството се включи, светодиодите ще започнат да мигат последователно (от 1 до 6). След това устройството ще влезе в нормален режим на работа, който ще бъде индикиран с осветяването само на първия светодиод. Вече можете да започнете да настройвате BR-15 / BR-40, като се използват бутоните на контролния панел. Следните настройки могат да бъдат направени чрез предния панел на устройството - Настройки на ниво на звука, Настройка на времето на забавяне и Настройки за режим ден / нощ.
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Светлинен сензор

User3233
Text Box
Бутон 1
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Бутон 2
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1) Настройка на нивото на звукаНатиснете и задръжте бутон 1. След около 4 секунди всички светодиоди ще светнат. Това означава, че единицата е влязла в Режим за настройка на нивото на звука. След това можете да освободите бутона.
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Бутон 1 Използвайте този бутон за да зададете ниво на звука
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BR-15 / BR-40 има 6 налични нива на звука, които се обозначават от светодиодите на предния панел на устройството. Устройството може да се регулира с бутоните НАЛЯВО и НАДЯСНО, съответно да намали и увеличи нивото на звука. Докато устройството е в режим на настройка на нивото на звука, избраното в момента ниво на изход се обозначава с LED индикаторите. Веднъж избрали сте желаното ниво на звука, всичко което трябва да направите, е да изчакате 5 секунди и настройките ще бъдат запазени автоматично.
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2) Настройка на времето за забавянеНатиснете и задръжте бутона бутон 2. След около 4 секунди всички светодиоди ще светнат. Това означава, че устройството е в режим на настройка на времето. След това можете да освободите бутона.
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Бутон 2Използвайте този бутон за да зададете желаната настройка на времето
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Времето на закъснение може да се регулира между 2 до 30 минути, като се използват бутоните НАЛЯВО и НАДЯСНО, съответно да се намалят и увеличете интервала. Докато устройството е в режим на настройка за забавяне на времето, избраната в момента опция за забавяне се обозначава от светодиодите. След като изберете желаното време за забавяне, всичко, което трябва да направите, е да изчакате 5 секунди и настройките ще бъдат запазени автоматично.



3) Day/Night Mode Setting 
The BR-15/BR-40 unit features a built-in light sensor, which automatically differentiates between day and night periods.
In order to go access the Day/Night Mode Setting, press and hold the LEFT and RIGHT buttons simultaneously. After about 10 
seconds all LED’s will light up. You can then release the buttons.

The BR-15/BR-40 offers supports three options
1. Day mode - The three green LEDs are ON. In this mode BR-15/BR-40 will work only during the day.
2. Night mode - The three red LEDs are ON. In this mode BR-15/BR-40 will work only during the night.
3. Day+Night mode - Both the three green and three red LEDs are ON. In this mode BR-15/BR-40 will work during the day 
and the night.

You can toggle between the three modes by pressing RIGHT button. Once you have chosen your desired mode of operation, all 
you need to do is release the button and wait 15 seconds. The settings will be automatically saved and the device will exit the 
Day/Night Setting Mode.

WARRANTY
We hereby guarantee that BR-15 & BR-40 electronic bird repellers have been manufactured and tested to the 
highest quality standards. 

We therefore warrant the BR-15 & BR-40 models to be free from any manufacturing defects. If such defects, or 
other malfunctions resulting from them, should appear during a 12 month period from the date of purchase, we 
certify that the affected products will be repaired or replaced free of charge.

Press and hold 
both buttons 
simultaneously
to access the Day/Night Mode Setting   

 ELECTRONIC BIRD REPELLER  

Invest Electronics Ltd
145, Brezovsko shose Str, Plovdiv 4003, Bulgaria

Tel. +359-32-960143
Tel. +359-32-960144

www.pest-x-repel.com
info@pest-x-repel.com
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ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА ПРОГОНВАНЕ НА ПТИЦИ

User3233
Text Box
3) Настройка на режима ден / нощБлокът BR-15 / BR-40 разполага с вграден сензор за светлина, който автоматично разграничава дневния и нощния период. За да влезете в настройката на режима ден / нощ, натиснете и задръжте бутоните 1 и 2 едновременно. След около 10 секунди всички светодиоди ще светнат. След това можете да освободите бутоните.
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натиснете и задръжте и двата бутонаедновременно за достъп до настройката на режима ден / нощ
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Уредът BR-15 / BR-40 поддържа три възможности:1. Дневен режим - трите зелени светодиода са включени. В този режим BR-15 / BR-40 ще работи само през деня.2. Нощен режим - трите червени светодиода са включени. В този режим BR-15 / BR-40 ще работи само през нощта.3. Дневен + Нощен режим - И трите зелени и трите червени светодиода са включени. В този режим BR-15 / BR-40 ще работи през деня и нощта.Можете да превключвате между трите режима, чрез десния бутон 2. След като сте избрали желания режим на работа, всичко което трябва да направите е да освободите бутона и да изчакате 15 секунди. Настройките ще бъдат автоматично запазени и устройството ще излезе от Режим за настройка на ден / нощ.ГАРАНЦИЯ - Фабричен №:   					       Дата на закупуване:.................................               	          Подпис и печат на продавача:...........................Ние гарантираме, че BR-15 и BR-40 електронни уреди за отблъскващи птици са произведени и тествани по най-високите стандарти за качество.Затова гарантираме, че моделите BR-15 и BR-40 не съдържат дефекти в производството. Ако такива дефекти, илидруги неизправности, произтичащи от тях, трябва да се появят през 12-месечен период от датата на покупката, ниеудостоверяват, че засегнатите продукти ще бъдат ремонтирани или заменени безплатно.ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: Уреда ползва 12 месеца гаранция за техническа неизправност. Гаранцията евалидна в рамките на указания срок и започва да тече от датата на покупка на уреда. Ремонтът се извършва засметка на купувача, когато:- се установят нарушения на външното състояние на уреда;- счупен или спукан корпус, причинен от удар или силен натиск;- използване на различен от указания в инструкциите захранващ адаптер, или приварианта със акумулатор – различен от указания в инструкциите акумулатор- опити за ремонт и/или корекции.*Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие напотребителската стока с договора за продажба съгласно изискванията на чл. 112-115 от ЗЗП.*Настоящата търговска гаранция се прилага на територията на Р. България.
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Сервиз:ИНВЕСТ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООДПловдив, ул. „Брезовско шосе“ 145,  тел. 032-960143, факс: 032-960144Доставчик: МИКРОСИС Ко ЕООДгр.София, ул.Проф.Христо Вакарелски №13, офис №1Тел.02/4448154, тел./факс: 02/9628154www.microsys.bg
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