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BirdAlert™ appen 
BirdAlert™ systemet kan overvåges og kontrolleres igennem vores app, som fås til Android telefoner på 

Google Play og iPhones i App Store.  
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Kontakt 
Har du spørgsmål til appen eller brug for support til appen kan WildDetect™ kontaktes følgende steder: 

Telefon +45 4029 4988  
E-mail contact@wilddetect.com 
Hjemmeside www.wilddetect.com 
Facebook www.facebook.com/wilddetect 

  

http://www.wilddetect.com/
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Sådan kommer du i gang 
Denne del af guiden beskriver hvordan nye kunder kommer godt i gang med at bruge appen. Hvis du 

allerede er registreret bruger af BirdAlert™ appen, og ønsker at læse om funktionerne deri, kan du 

springe til afsnittet ”Funktioner i appen”. 

 

Registrering 
BirdAlert™ appen kan hentes gratis i Google Play til Android telefoner. Den findes ved at 

søge på ”BirdAlert” og vælge appen ”BirdAlert” med logoet i figur 1.  

BirdAlert™ appen kan hentes gratis i App Store til iPhones. Den findes ved at søge på 

”BirdAlert” og vælge appen ”BirdAlert” med logoet i figur 1. 

 

Når appen er hentet og installeret er den klar til brug. Første gang du åbner appen vil du blive 

præsenteret med billedet i figur 2. Tryk på ”Register” for at oprette en konto hos WildDetect. Du vil nu 

se billedet i figur 3. 

Indtast den e-mail konto du ønsker at benytte i feltet ”Enter e-mail” samt det kodeord du ønsker at 

bruge i felterne ”Enter password” og ”Repeat password”. Når disse tre felter er udfyldt trykkes 

”Register”. Hvis felterne er udfyldt korrekt registreres din konto og du bliver ført tilbage til 

loginskærmen i figur 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1 

Figur 3 Figur 2 
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Log ind 
For at logge ind, indtastes din registrerede e-mail i feltet ”Email” og det tilhørende kodeord i feltet 

”Password”. Indtastes en forkert e-mailadresse ses teksten i figur 4. Indtastes en korrekt e-mailadresse, 

men et forkert kodeord ses teksten i figur 5. Er både e-mailadresse og kodeord korrekt vil du blive logget 

ind.  

 

 

 

 

 

 

Glemt kodeord 
Har du glemt dit kodeord trykkes på ”Forgot password?”.  

Billedet i figur 6 vil blive vist.  

 

Indtast din registrerede e-mail og tryk ”OK”. Du vil inden 

for få minutter modtage en e-mail med et link til en 

hjemmeside, hvor du kan lave et nyt kodeord.   

 
 

 

 

  

 

Figur 6 

Figur 4 

Figur 5 
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Tilføj et BirdAlert™ system 
Hvis det er første gang, du logger ind i din app, vil du se ”Available boxes” menuen, som vist i figur 7. For 

at tilføje et BirdAlert™ system til appen trykkes på plustegnet nede i højre hjørne af startskærmen. Du vil 

blive bedt om at indtaste et box ID på det BirdAlert™ system, du ønsker at tilføje, som vist i figur 8. Du 

kan finde dit boks ID på bagsiden af BirdAlert™ boksen. For at sikre integriteten af dine data skal labelen 

med koden fjernes fra boksen og gemmes et sikkert sted. 

Når du har indtastet et korrekt boks ID vil du komme tilbage til startskærmen hvor din boks nu vil stå 

under ”Available boxes” som vist på 9. Ønskes flere systemer tilføjet til appen, trykkes endnu en gang på 

plustegnet og et andet boks ID indtastes. Fra ”Available boxes” menuen kan du vælge hvilken BirdAlert™ 

du ønsker at kontrollere ved at trykke på boks ID’et for den enkelte boks. Du vil derefter komme til 

BirdAlert™ oversigten som er beskrevet i næste kapitel. 

 

 

 

 

 

Info 
I øverste højre hjørne af ”Available boxes” menuen, som vises 

på figur 7 og 9, findes knappen ”Info”. Ved et tryk på denne 

knap åbnes menuen ”Info”, som vises på figur 10. Der er 

følgende 3 muligheder i Info menuen: 

1. ”Sign out” – logger brugeren ud. Appen går til login 

skærmen fra figur 2. 

2. ”Manuals” – link til manualer og quick guides på 

WildDetects hjemmeside 

3. ”Distributions” – link til oversigt over BirdAlert™ 

distributører på WildDetects hjemmeside. 

Figur 9 

Figur 8 

Figur 7 

Figur 10 
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Funktioner i appen 
Denne del af brugermanualen beskriver de enkelte funktioner der findes i appen.  

 

BirdAlert™ oversigt 
Menuen ”BirdAlert™ oversigt” giver brugeren mulighed for at se detektioner, aktioner, tilsluttede 

skræmmemidler og meget mere. Figur 11 viser mulighederne fra BirdAlert™ oversigten. 

1) Retur til ”Available boxes”. 

2) Boks ID. 

3) Gå til menuen ”Indstillinger”. Hvis ikonet 

har et tal i en lille rød cirkel over sig, som 

vist i figur 12, betyder det at boksen har et 

tilsvarende antal beskeder til brugeren. 

4) Her vises hvilke fuglearter din BirdAlert™ er 

indstillet til at detektere. 

5) Her vises hvilke eksterne skræmmeprodukter der er 

tilsluttet BirdAlert™ systemet. Systemet auto-

detekterer hvad der er tilsluttet og viser et tilsvarende 

ikon. Baren kan vise op til tre tilsluttede 

skræmmeprodukter på én gang. Hvis flere der er flere 

tilsluttede kan man bevæge baren til højre og venstre. 

6) Graf, som viser detektioner med en rød bar, samt 

skræmmeaktioner med en grøn bar. Bemærk at den 

grønne bar overlapper den røde bar, så hvis 

mængden af detektioner og aktioner er identisk vil 

man ikke kunne se den røde bar. 

7) Dato for de viste data. Der vises et døgn ad gangen. 

8) Drop-down menu hvor man kan vælge hvilken specifik 

fugleart, man vil se data for.  

9) Skala, der viser hvor mange detektioner og aktioner, 

der har været i løbet af dagen.  

10) Pile til at vælge hvilken dato man ønsker at se data for. Man kan se data for de sidste syv dage. 

11) Tidspunkt for grafen, der indikerer hvornår der har været detektioner og aktioner. 

12) Sammenfatning af mængden af detektioner og aktioner. ”Noise” viser mængden af 

baggrundsstøj. 

 

  

Figur 11 

Figur 12 
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Indstillinger 
Figur 13 viser en oversigt over menuen indstillinger. 

1) Retur til BirdAlert™ oversigten. 

2) Boks ID. 

3) Indikerer hvor meget strøm, der er på det interne 

batteri i BirdAlert™. 

4) Beskeder fra BirdAlert™ systemet til brugeren, som 

f.eks. ”low battery”. ”Messages” vises kun når der er 

en eller flere beskeder til brugeren. 

5) ”Bird settings” menuer. Her kan vælges op til tre 

fuglearter BirdAlert™ systemet skal detektere.  

6) ”Output settings” menuer. Her vælges indstillinger 

for det enkelte output på BirdAlert. Kun outputs med 

et tilsluttet skræmmeprodukt vil vises. Et ikon viser 

hvilken type skræmmeudstyr der er sat til de 

individuelle udgange. 

7) Gå til menuen ”avancerede indstillinger”. 

8) ”Box settings” 

a. ”Rename box” – omdøber navnet på dit 

BirdAlert™ system i din app. Bemærk at det 

kun ændrer kaldenavnet af boksen i din app, 

det ændrer ikke på systemets boks ID. 

b. ”Box location” – viser placeringen af dit 

BirdAlert™ system på Google Maps. 

c. ”Remove box” – Fjerner den specifikke boks 

fra din app. Du bliver bedt om at bekræfte, at 

du er sikker på, at du vil fjerne boksen fra din 

app. Trykkes ”Yes” til dette spørgsmål fjernes 

boksen fra appen og man returneres til 

boksoversigten. 
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Fugleindstillinger 
Figur 14 viser et eksempel på menuen ”Bird settings”. I dette tilfælde er 

vi ved at skifte fra stær til råge. Måger og gæs er grå, hvilket indikerer, at 

de er valgt i de andre to ”Bird settings” menuer. For at ændre 

indstillingerne for måger eller gæs trykkes ”Back” og den ønskede ”Bird 

settings” menu vælges. 

I eksemplet på figur 14 kan vi indstille BirdAlert™ systemet til at lytte 

efter råger eller ingenting i stedet for stære. 

Yderligere kan vi ændre følsomheden overfor den valgte fugleart. Denne 

funktion bruges typisk, hvis brugeren ikke er tilfreds med mængden af 

detektioner. Hvis brugeren ønsker at systemet laver færre aktioner imod 

en fugleart er det fordelagtigt at ændre på ”Agression” som beskrives i 

afsnittet ”Outputindstillinger”. For at ændre på følsomheden for en fugl 

rykkes slide baren, og der trykkes ”SUBMIT CHANGES”. 

 

Outputindstillinger 
Figur 15 viser et eksempel på indstillingerne for output nummer 2. I 

dette tilfælde er en højtaler sat til som output, hvilket kan ses på 

højtaler ikonet øverst på figur 15. 

”Force after minuts” giver brugeren mulighed for at sætte det enkelte 

output til at gå af på tid. Tallene 1 til og med 60 repræsenterer antal 

minutter imellem hver aktivering af outputtet. Tallet 61 deaktiverer 

funktionen, så BirdAlert kun aktiverer outputtet når fugle detekteres. 

”Aggression” baren bruges til at bestemme hvor mange fuglelyde 

BirdAlert™ skal opfange for at starte den enkelte skræmmeeffekt. 10 

betyder at outputtet starter ved én detektion, 9 betyder at outputtet 

starter ved to detektioner inden for en periode på 10 minutter, 8 

betyder at outputtet starter ved tre detektioner inden for en periode på 

10 minutter osv. 

”Speaker volume” bruges til at bestemme, hvor højt højtaleren skal 

spille, hvor 0 slukker højtaleren og 100 er maksimal spillestyrke.  

”Disable output” slukker for den individuelle udgang, så det tilsluttede 

skræmmeprodukt ikke længere vil give lyd. 

Menuen outputindstillinger varierer ud fra hvilken type skræmmeudstyr, 

der er tilsluttet. Hvis f.eks. en Eagle Eye eller en gaskanon tilsluttes, vil højtalerikonet 

øverst i figur 15 ændres til det passende ikon i figur 16, og ”Speaker volume” vil erstattets 

af ”Time on in seconds”.   

Figur 14 

Figur 15 

Figur 16 
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Avancerede indstillinger 
Under menuen ”Avancerede indstillinger”, som vises i 

figur 17, kan man vælge rækkefølgen for aktivering af 

udgangene. Bemærk, at den individuelle aggression 

bestemmer, om et output skal aktiveres. Denne menu 

lader blot brugeren bestemme, hvilken udgang som 

åbnes først hvis flere skal aktiveres på samme 

fugledetektion. De fire muligheder er som følger: 

0=Con123: Skræmmestimuli benyttes i rækkefølge fra 

output 1 og opad. 

1=ConRandom: Skræmmestimuli benyttes i tilfældig 

rækkefølge. 

2=Stimulant: Alle skræmmestimuli aktiviseres på samme 

tid 

3=AllRandom: Skræmmestimuli benyttes helt tilfældigt. 

”Disable all outputs” slår alle udgange fra når 

skydeknappen er i højre position. 

Derudover kan man vælge på hvilket klokkeslæt systemet 

skal gå ind og ud af dvale. Når systemet er i dvale vil det 

ikke detektere fugle eller aktivere skræmmeudstyr. 

 

Forbehold 
Appen er lavet til mobiltelefoner og WildDetect kan derfor ikke garantere dens funktionalitet på tablets. 

Når en ændring foretages i appen vil den først blive implementeret på boksen ved begyndelsen af næste 

klokketime. Dette kan omgås ved et kort tryk på tænd/sluk knappen ved det enkelte BirdAlert™ system. 

For at appen kan styre og overvåge BirdAlert™ skal både mobiltelefonen og BirdAlert systemet være på 

nettet. 

Bemærk at BirdAlert™ systemet kommunikerer via telefoni som standard. Det er dog muligt at få 

systemet på nettet via et WiFi hotspot. Ved at bruge følgende indstillinger vil dit BirdAlert™ system 

logge på et mobilt hotspot: 

SSID:  birdalertXXXX (Hvor XXXX er de første fire karakterer i boksens ID). 

Kodeord: XXXXXXXX (Alle 8 cifre i dit box ID).  

 

Figur 17 


