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1. Bird Alarm 
 

Bird Alarm är en mobilapplikation utvecklad för professionella fågelskådare. Systemet ger dig möjlighet 

att dela dina observationer med andra fågelskådare samt att ta emot relevant information på ett 

trovärdigt och vänligt sätt. Bird Alarm skapades 2006. Det är den internationella utbyggnaden av Bird 

Messaging Service (BMS), en applikation som först designades för fågelskådarföreningen Club 300. Bird 

Alarm utvecklas av Nordicstation Mobility. 

 

Idag samarbetar vi med flera fågelskådarföreningar i Skandinavien och centraleuropa. På detta sätt kan vi 

garantera trovärdigheten av information som delas via applikationen. När du registrerar dig på Bird Alarm 

måste du välja en klubb. Det är därefter upp till den lokala klubbadministratören att bekräfta din 

registrering. Vänligen kontakta oss om din klubb inte visas i listan (kontaktdetaljer nedan).  

 

Hemsidan finns på engelska, svenska, danska, norska, finska och franska.  

Applikationen finns på engelska, svenska, danska, norska, finska, franska, ungerska, polska, spanska och 

tyska.  

 

1.1. Resa med Bird Alarm 
 

Bird Alarm kan användas världen över men tänk på att det behövs en internetuppkoppling för att fungera! 

För att undvika oväntade kostnader under din resa utomlands, ta reda på lokala tariffer för dataroaming.  

Priserna kan variera väsentligt beroende på var du är och vilket abonnemang du har. Ett alternativ är att 

logga in på appen när du har wifi-uppkoppling. 

 

1.2. Kontakt och teknisk support 
 

Ta reda på hur du kan använda Bird Alarm i den här manualen eller genom att scrolla igenom 

supportmenyn på hemsidan (www.birdalarm.com).  

 

Vänligen kontakta oss till support@birdalarm.com om du har frågor eller behöver teknisk support med 

appen eller hemsidan. 

 

Om ditt land eller din klubb visas inte I listan när du registrerar dig, vänligen kontakta 

chloe.castagnet@birdalarm.com.  

  

 

  

http://www.birdalarm.com/
mailto:support@birdalarm.com
mailto:chloe.castagnet@birdalarm.com


1.3. Registrera dig på Bird Alarm 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Surfa in på www.birdalarm.com och klicka här: 

Du kan även klicka på länken som finns under huvudmenyn på sidan “Observationer”. 

Fyll I dina uppgifter och tryck sedan på “Registrera”. 



 

  

När din registrering är gjort så får du ett e-mail med en aktiveringslänk som du måste trycka på för att 

aktivera kontot. När du trycker på länken måste du godkänna användarvillkoren för att komma vidare. 

Följ sedan anvisningarna på skärmen. Du får även information via mail om hur du köper en 

prenumeration för att kunna använda Bird Alarm full tut. För att välja prenumeration och göra din 

betalning går du till fliken “Shop”. 

 

OBS! Om du är medlem hos Club300-Sverige så måste du betala din prenumeration direkt till Club300. 

Se mer information på www.club300.se.  



2. Hemsidan 

2.1.  Att logga in 
 

Gå till www.birdalarm.com.  

 

 
 

2.2.  Att betala ditt abonnemang 

 

 

 
 

När din registrering är klar och när 

betalningen gått igenom så kan du logga 

in och använda Bird Alarms tjänster fullt 

ut. Du anger ditt användarnamn som är 

din mejladress och ditt lösenord. Det 

första som kommer att visas är alla 

inkomma skådningar från idag.  

 

OBS! du måste vara inloggad för att kunna 

se nya larm och deras prefix samt för att 

kunna filtrera larm. 

OBS! Om du är medlem hos Club300-Sverige så måste du betala din prenumeration direkt till Club300. 

Se mer information på www.club300.se. 

 

Annars kan du välja att betala din prenumeration på vår hemsida om du använder Bird Alarm för första 

gången eller vill förnya ditt abonnemang. Gå till fliken ”Shop”. 

Du får olika alternativ att välja mellan. Använder 

du Bird Alarm för första gången så kan du passa 

på vårt kampanjpris.  

 

Annars, köp ett år, två år eller varför inte tre år på 

en gång. När du bestämt dig för vilken 

prenumeration du vill ha, klicka på dess namn och 

sedan på ”Köp”.  

http://www.birdalarm.com/


 
 

 

2.2.1. Vad är PayPal? 

 

 

 

2.2.2. Hur vill du betala 
 

2.2.2.1. Det enkla, snabba och säkra sätte – betala direct med ditt betalkort 
 

 

En sammanfattning av din beställning visas. Klicka på länken 

till din betalningsmetod - PayPal eller Payson – för att komma 

vidare. 

Bird Alarm använder PayPals betalningstjänster då företaget levererar trygga och enkla 

betalningslösningar. PayPal är gratis för konsumenter och går att använda felfritt när du vill betala med 

ditt kreditkort och bankkonto. Vill du veta mer kan du besöka deras hemsida: www.paypal.com.  

 

PayPal har flera olika betalningsalternativ för dig som kund. Samtliga alternativ är säkra men de tar 

olika lång tid att genomföra betalningen beroende på vilket sätt du vill använda dig av. 

Du kan använda Visa, Mastercard, American express och 

Discoverkort. 

 

Detta betalsätt ser till att du kan göra din betalning direkt 

med ditt betalkort och du behöver inte skaffa något konto 

hos PayPal. Vi som mottagare kommer inte att kunna se 

ditt kortnummer. När du har länkats vidare till PayPals 

inloggningssida klickar du på ”Betala med kort”. 



 
 

2.2.2.2. Det säkra och snabba sättet – betala med ditt PayPal konto 

 
 

 
 

Fyll I dina uppgifter och tryck sedan på “Betala nu”. 

 

När de obligatoriska fälten är rätt ifyllda visas en 

samanställning på din beställning. Du kommer att få ett 

bekräftelsemejl från PayPal. Det är viktigt att du sparar 

detta då det innehåller viktig information gällande din 

betalning. Du får även ett mejl från Bird Alarm när vi 

mottagit din betalning. När du har fått det mejlet från 

Bird Alarm är din prenumeration igång. Nu kan du 

använda Bird Alarms tjänster fullt ut! 

Du som redan har ett konto hos PayPal kan göra din 

beställning via det. Välj din prenumeration enligt ovan. 

När du har länkats vidare till PayPals inloggningssida 

anger du ditt användarnamn och lösenord och sedan 

klickar du på ”Logga in”.  

 

För att kunna betala med ditt PayPal-konto kräver det att 

du har tillräckligt med pengar på kontot eller att du 

kopplat ditt betalkort så att du kan föra över pengar. 



 
2.2.2.3. Det långsamma och säkra sättet – skapa ett konto hos PayPal och betala via 

ditt bankkonto 

 

- Om du redan har ett betalkort kopplat till ditt PayPal konto 

Om ditt betal- eller kreditkort redan är länkat till ditt konto hos PayPal visas det direkt när du loggar in. 

Klicka på ”Betala nu” för att bekräfta betalningen. Då visas en sammanställning på din beställning. Du 

kommer att få ett bekräftelsemejl från PayPal. Det är viktigt att du sparar detta då det innehåller viktig 

information gällande din betalning. Du får även ett mail från Bird Alarm när vi mottagit din betalning. 

När mailet från Bird Alarm kommer till dig är din prenumeration igång. Nu kan du använda Bird Alarms 

tjänster fullt ut! 

 

- Om du redan har ett bankkonto kopplat till ditt PayPal konto 

Om du har ett bankkonto kopplat till ditt PayPal-konto och har pengar på kontot som räcker för din 

prenumeration så kan du genomföra betalningen på en gång. Har du inga pengar på kontot måste du 

göra en överföring från din bank. Se beskrivning för vägledning nedan under rubriken ”Det långsamma 

och säkra sättet – skapa ett konto hos PayPal och betala via ditt bankkonto”. När du har loggat in kan 

du bekräfta ditt köp genom att klicka på ”Betala nu”. Då visas en sammanställning på din beställning. 

Du kommer att få ett bekräftelsemejl från PayPal. Det är viktigt att du sparar detta då det innehåller 

viktig information gällande din betalning. Du får även ett mail från Bird Alarm när vi mottagit din 

betalning. När mailet från Bird Alarm kommer till dig är din prenumeration igång. Nu kan du använda 

Bird Alarms tjänster fullt ut! 

 

- Om du inte har något kort eller bankkonto kopplat till ditt PayPal konto 

Om du inte har länkat något kort eller bankkonto till ditt PayPal-konto ännu så kommer detta att visas 

direkt när du loggar in efter du valt din prenumeration. Du får då två olika alternativ. Välj att länka och 

betala med ditt kort eller fyll på ditt PayPal-konto via ditt bankkonto. Det senare alternativet tar några 

dagar att genomföra. Vi rekommenderar att du länkar ditt kort för att kunna göra din betalning på en 

gång. När du har bekräftat ditt köp genom att klicka på ”Betala nu” visas en sammanställning på din 

beställning. Du kommer att få ett bekräftelsemejl från PayPal. Det är viktigt att du sparar detta då det 

innehåller viktig information gällande din betalning. Du får även ett mail från Bird Alarm när vi mottagit 

din betalning. När mailet från Bird Alarm kommer till dig är din prenumeration igång. Nu kan du 

använda Bird Alarms tjänster fullt ut! 

För att betala via ditt bankkonto måste du skaffa ett konto hos PayPal. Du gör det genom att logga in 

på PayPals hemsida som du hittar på www.paypal.com. 



2.2.3. Övrigt om PayPal 

 

2.3.  De rapporterade larmen 
 

2.3.1. Alla observationer 

 

När du utloggad: 
 

 
 

Första gången du loggar in på ditt PayPal-konto kommer de att ställa ett par kontrollfrågor till dig, detta 

är för att de ska vara säkert. 

 

När du har skapat ditt konto hos PayPal så måste du verifiera ditt betalkort om du väljer att koppla 

detta till ditt konto. Du kommer att få ett mejl från PayPal om hur du gör och när detta är gjort kan 

du betala säkrare online med ditt kort.  

 

PayPal bekräftar sin säkerhet genom att skicka mejl till dig när du registrerar ditt konto, när du behöver 

verifiera ditt kort eller när du gör en betalning så att du alltid har kontroll. 

Huvudsidan på Bird Alarm visar inkomma observationer. Observationerna visas genom markörerna på 

kartan och listas nedanför. Klicka på ett larm i listan för att visa detaljinformation. Du kan även få 

information om ett larm genom att klicka på dess markör på kartan. Kartan kan visas med kartavyn 

eller med satellitvyn. Beroende på om du är inloggad eller ej har du olika möjligheter.  

- Kan du inte se larmen som 

skickades idag och igår. 

- Kan du inte filtrera larmen 

som visas i listan. 

- Kan du inte se en fågels 

raritet. 



När du är inloggad: 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

2.3.2. Mina observationer 

 

Funktionerna är samma som på sidan “Alla observationer” men här visas endast observationer som du 

skickat. Du kan även uppdatera dina larm. Ett uppdaterad larm visas igen i Bird Alarm för alla användare. 

 

Du måste vara inloggad för att se dina egna observationer. 

 

 
 

 

- Kan du se nya larm. 

- Kan du filtrera larm. 

Det finns två sätt att filtrera larm: 

Snabbsökning:  

välj en profil och klicka på ”Idag”, ”Igår” eller 

”Tidigare”, eller välj en tidsperiod. 

Avancerad sökning:  

ange en eller fler arter eller rariteter, en plats 

och/eller en tidsperiod. Du kan även välja larm 

som skickades av medlemmar av en eller fler 

föreningar. 



2.3.3. Statistik och rapporter 

 

 

 
 

 
 

  

Klicka på ”Statistik” och ”Rapporter” för att producera datasynteser av alla larm i servern. I ”Statistik” 

kan du se uppgifter om dina vänners aktivitet på Bird Alarm. Du kan bestämma att dölja dina egna 

uppgifter i dina inställningar. 



2.4.  Profiler 

 

2.4.1. Alla observationer och klubbprofiler 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.4.2. Skapa en profil och regler 

  

Vill du skapa, uppdatera eller aktivera en profil så klickar du på fliken ”Profiler” i huvudmenyn. 

 

Så snart som ditt Bird Alarm-konto aktiveras har du tillgång till profilen ”Alla observationer”. Denna 

innehåller, som namnet antyder, alla larm som skickades i Bird Alarm. Om du inte har någon annan 

profil är den där profilen aktiverad automatiskt. 

Du har också tillgång till din klubbs 

profiler. Dessa skapas samt 

uppdateras av din klubb-admin 

och kan endast ses av Bird Alarm-

användare som tillhör din klubb. 

Önskar du att använda och 

uppdatera klubbprofilen så måste 

du kopiera den först. Klicka på 

knappen ”Kopiera” vid profils 

namnet.  

Ange ett profilnamn (det behöver inte vara samma namn som 

klubbprofilen) och klicka på ”Skapa kopi”. Profilens regler visas 

nedan. 

Kopian visas nu i den vänstra 

lådan ”Profiler”. Klicka på den 

kopierade profilens namn för att 

uppdatera den (se förklaringen 

nedan). Tänk på att endast du 

kan se modifikationer. Om du vill 

aktivera profilen kan du klicka på 

stjärnan. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 

Klicka på ”Skapa ny profil”.  

Ange ett profilnamn och klicka på ”Lägg till”.  

Du ska nu skapa regler för att definiera din profil. Det är väldigt 

enkelt att göra. 

Steg 1: Regeltyp 

Regeln som du skapar kan inkludera eller exkludera ett visst antal larm (dvs larmen som ska definieras 

i de följande stegen). Du skapar en inkluderande regel genom att kryssa i ”Vill ha”. Vill du i stället att 

din regel ska vara exkluderande så kryssar du i ”Vill ej ha”. Tänk på att du behöver minst en 

inkluderande regel för att kunna aktivera profilen. 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Steg 2: Val av arter 

Välj om regeln ska filtrera 

larmen på rariteter eller arter: 

- På rariteter 

- På arter 

Vill du filtrera på rariteter väljer 

du ”rariteter”. Klicka på 

”Nästa”. 

Vill du filtrera på arter väljer du 

”arter”. Klicka sedan på 

”Nästa”. 

På rariteter: välj organisationen 

vars rariteter du vill använda och 

kryssa i de olika rariteterna du vill 

ha i regeln (om du har skapat en 

exkluderande regel så måste du 

kryssa i de rariteterna som du 

INTE vill ha i din larmlista). Klicka 

sedan på ”Nästa”. 

På arter: välj organisationen 

vars artlista du vill använda och 

kryssa i de olika arterna du vill 

ha i regeln (om du har skapat en 

exkluderande regel så måste du 

kryssa i de arterna som du INTE 

vill ha i din larmlista). Klicka 

sedan på ”Nästa”. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Steg 3: Val av lokaler 

Du bestämmer de lokalerna som 

ska gälla i regeln genom att välja 

ett eller fler länder/område. 

Kryssa i ”Land” eller ”Region” 

eller ”Område/Mina lokaler” och 

klicka på ”Nästa”. 

Du vill ha ett eller fler länder: 

kryssa i de olika länderna du vill 

ha i regeln (om du har skapat en 

exkluderande regel så måste du 

kryssa i länderna som du INTE 

vill ha i din larmlista). Klicka 

sedan på ”Nästa”. 

Du vill ha en eller flera regioner: 

välj ”Region” och klicka på 

”Nästa”. 

Du måste först välja landet där 

regionen eller regionerna finns. 

Du gör detta genom att klicka 

på landets namn.  



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du kan välja mellan kommun, 

landskap eller län. Klicka på 

den du vill ha.  

Kryssa sedan i regionerna du vill 

ha i regeln (om du har skapat en 

exkluderande regel så måste du 

kryssa i regionerna som du INTE 

vill ha i din larmlista). Klicka 

sedan på ”Nästa”. Upprepa 

processen tills du har inkluderat 

alla regioner du vill ha i regeln. 

Du vill ha ett eller flera 

område eller en eller flera av 

dina lokaler: 



 
 
 
 

 

Område: kommuner eller små 

regioner. Det är samma process 

som beskrivs ovan, med ett steg 

till. Du väljer först landet och 

sen regionen där området eller 

områden finns genom att klicka 

på dess namn.  

Kryssa i områden du vill ha i 

regeln (om du har skapat en 

exkluderande regel så måste 

du kryssa i områden som du 

INTE vill ha i din larmlista). 

Klicka sedan på ”Nästa”. 

Upprepa processen tills du har 

inkluderat alla områden du vill 

ha i regeln. 



 

 
 
 

 
 
 
 

Mina lokaler: lokaler som du 

tidigare har skapat och sparat 

(se förklaringen om hur du kan 

göra detta nedåt). Kryssa i 

lokalerna du vill ha i regeln (om 

du har skapat en exkluderande 

regel så måste du kryssa i 

lokalerna som du INTE vill ha i 

din larmlista). Klicka sedan på 

”Nästa”. 

Tänk på att du kan välja så 

många länder/regioner/område 

som du vill. 

Steg 4: Val av föreningar 

Varje Bird Alarm-användare 

tillhör en 

fågelskådningsförening. Kryssa i 

föreningarna vars larm du vill ta 

emot (om du har skapat en 

exkluderande regel så måste du 

kryssa i föreningarna vars larm 

du INTE vill ta emot). Klicka 

sedan på ”Nästa”. 

Steg 5: Uppföljningsalarm och 

Vänner (gäller inkluderande regler) 

Ett uppföljningsalarm är ett larm 

som skickas om en observation som 

tidigare rapporterades. Det kan 

användas t. ex, då två användare 

upptäcker den samma fågeln på två 

olika platser inom några minuter. 

Kryssa i rutan om du vill få 

uppföljningsalarm.  

Du kan välja att endast få larm från 

dina vänner. Kryssa i rutan om du 

vill detta. 

När du är klar med alla steg så kan 

du klicka på ”Spara”. 



 

 
 
 

2.4.3. Uppdatera en profil 
 

 
 

 
 

Profilers huvudsida visas med din nya profil i lådan ”Profiler”. Nedan visas en ny låda med en 

sammanställning av de olika reglerna som du har skapat för din profil. Klicka på ”Skapa en regel” om 

du vill lägga till en regel till profilen. 

I lådan ”Profiler”, klicka på ett profilnamn för att 

visa profilens regler i lådan nedan. Där kan du: 

- Ta bort en regel 

- Skapa en ny regel (se ovan) 

- Uppdatera en regel.  

 

Du gör detta genom att klicka på den orange 

knappen. De olika fälten är redan ifyllda med 

uppgifterna du skrev in när du skapat profilen. 

Du kan ändra uppgifterna som behöver 

uppdateras utan att vara tvungen att upprepa 

hela processen. 



2.4.4. Aktivera en profil 
 
 

                
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

Har du skapat flera profiler så kan du endast 

aktivera en av dem på en gång. Du aktiverar 

en profil genom att kryssa i stjärnan vid 

profilnamnet. 

Du kan även klicka på profilnamnet i listan 

(”profiler”) och sedan klicka på den gröna 

knappen ”Aktivera profil” i rutan nedan. 



2.5. Konto 

 

Klicka på fliken “Konto” I huvudmenyn. Et ny meny visas. 

 

 
 

 
2.5.1. Inställningar 

 
Ändra din mejladress och ditt lösenord* och se över din personliga information. 
 

         
 

*Om du har glömt ditt lösenord: 
 

                

Tryck på länken ”glömt lösenord?” På 

inloggningssidan och fyll i din mejladress. Nu skickas 

ett mejl till dig dör du av säkerhetsskäl måste klicka 

på länken och godkänna att ett nytt lösenord skickas. 

Du kan nu logga in med det nya lösenordet och enkelt 

byta lösenord under fliken ”inställningar”. 



2.5.2. Vänner 

 
2.5.3. Prenumerationer 

 
 
 

 
 

2.5.4. Mina lokaler 
 

 

Om du är särskilt intresserad i vissa lokaler så kan spara dem och sedan använda dem när du skapar 

profiler eller när du larmar. Därmed undgår du att definiera lokalen varje gång du vill använda den. 

Klicka på ”Konto” i huvudmenyn och sedan på ”Mina lokaler” för att skapa och hantera dina lokaler. 

Då visas en lista av dina lokaler samt en knapp ”Skapa ny lokal”. Klicka på den. 

Hantera där din vänlista. Du kan använda denna option när du skapar profiler eller när du vill se hur 

andra personer som du känner använder Bird Alarm (Statistik). 

Där får du uppgifter om dina nuvarande samt tidigare prenumerationer (klubb och datum). 



 

 
 
 

 
 
 

2.5.5. Meddlelande 
 
Här visas meddelande från Nordicstation Mobility eller från din klubbadmin. 
 

 

Ange ett namn för lokalen, och 

bestäm sedan dess radie och 

koordinater. När du är klar, 

klicka på ”Spara”.  

Uppgifterna om din lokal visas. 

Klicka på ”Uppdatera” för att 

ändra dem. Klicka på ”Spara” 

igen och på ”Tillbaka till listan”. 

Din nya lokal visas nu i 

lokallistan.  



2.6.  Support 

 
2.6.1. Hjälp 

 

Scrolla igenom hjälpmenyn för att hitta svar på dina frågor och för att lära dig hur Bird Alarm fungerar.  

 

 

2.6.2. Manuals 

 

Manualen innehåller fullständiga instruktioner om Bird Alarms hemsida och applikationens olika 

funktioner. Den kan laddas ner på hemsidans olika språk. 

 

 

2.6.3. FAQ 

 

Svar till vanliga frågor. 

  



3. Bird Alarm smartphone applikation 
 

Innan du laddar ner applikationen, kolla att du har ett aktivt Bird Alarm-konto. Se ovan om du inte har ett 

konto ännu. 

 

3.1.  Skaffa appen 
 

Applikationen är tillgänglig för iPhone och Android 

 

3.1.1. iPhone 

Öppna AppStore och sök efter Bird Alarm. Appen kräver en iPhone 4 eller senare med iOS 7.0 eller senare 

version.  

 

3.1.2. Android 

Öppna Google Play (Store) och sök efter Bird Alarm. Appen kräver Android 2.3 eller senare version. 

 

  



3.2. Logga in 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

Du loggar in genom att ange ditt 

användarnamn och lösenord. Ditt 

användarnamn är din e-postadress och  

ditt lösenord är samma som du angav vid 

registrering. Tänk på att din 

prenumeration måste vara betald innan 

du kan börja använda applikationen. 

Välj om du vill få push notifikationer när 

ett nytt larm kommer in, eller när ett av 

ditt larm gillas eller kommenteras. Du 

kan alltid aktivera eller inaktivera denna 

funktion under fliken “Inställningar”. 

Har du glömt ditt lösenord så kan du få ett 

nytt skickat till din e-postadress. På 

inloggninssidan (www.birdalarm.com) 

finns en flik om du glömt ditt lösenord. 

Tryck på denna och fyll i din e-postadress 

på nästa sida. Det kommer nu att skickas 

ett mejl till dig där du av säkerhetsskäl 

klickar på länken och godkänner att ett 

nytt lösenord skickas till dig. Du kan nu 

logga in med det nya lösenordet och 

enkelt byta till ett lösenord som du 

kommer ihåg under fliken “Inställningar”. 



3.3.  Huvudmenyn 

 

Du får tillgång till huvudmenyn genom att klicka på knappen I vänster nederkant.  

 

 
 
 

3.3.1. Larmlista 

 

Klicka på “larmlista” för att visa listan på larmen som skickats I Bird Alarm. Listan visar larmen baserat på 

profilen du har aktiverat. Har du inte aktiverat någon profil så visas alla observationer. Se mer information 

nedan om larmlistan.  

 
 

3.3.2. Larma 

 

Klicka på “larma” för att skicka ett larm. 

 

 

3.3.3. Profiler 

Har du skapat en eller flera profiler så kan du direkt i appen aktivera en av dem. Klicka på huvudmeny-

knappen som ligger längst ner till vänster och välj “Profiler”. Du aktiverar en profil genom att kryssa i 

rutan som finns vid dess namn.  

 

Tänk på att du endast kan skapa profiler på hemsidan. 



 
 

 

3.3.4. Inställningar 

 

                          
 

 

3.3.5. Meddelande 

 

Här kan du läsa meddelanden från Nordicstation eller din klubbadmin. Har du fått ett nytt meddelande så 

får du även en notifikation i menyn längst ner. Om du har läst dina meddelanden men väljer att radera 

lokal data kommer gamla meddelanden visas som olästa. 

 

 

 

I huvudmenyn klickar du på 

”inställningar”. Om du vill 

byta språk så kan du göra det 

här. Du kan även logga ut, 

byta användare och hantera 

push-notifikationer. Vill du 

ta emot notifikationer när 

dina larm gillas eller 

kommenteras så måste du 

aktivera dina notifikationer. 



3.3.6.  Mina larm och utkast 

 

                        
 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

I “mina larm” hittar du larmen som du 

skickat. Klicka på ett larm om du vill 

uppdatera det. Sedan klickar du på 

“skicka”. Larmet kommer att skickas igen 

till andra Bird Alarm-användare och 

kommer att visas högst upp I larmlistan.  

Klicka på knappen “utkast” i höger 

överkant om du vill se dina utkast.  

Ett utkast är ett larm som inte skickades 

på grund av dålig internetuppkoppling 

eller därför att du har valt att inte skicka 

det. Klicka på utkastet och klicka sedan på 

“Skicka” för att skicka det.  

Klicka på knappen “Mina larm” i höger 

överkant om du vill se dina skickade larm.  



3.4. Menyn längst ner 
 

Menyn längst ner ger dig snabb tillgång till olika funktioner och information i applikationen. Den 

innehåller: 

- En huvudmeny-knapp  

- En meddelande-knapp 

- Den centrala knappen som du kan klicka på för att skapa ett larm 

- Information om din uppkoppling (jordglob-ikon) 

- En knapp som du kan använda för att markera alla observationer som lästa. 

 

 
 

 

3.5. The list of sightings 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

När du loggar in i applikationen första 

gången kommer den att börja med att 

hämta data från servern. Detta tar en 

liten stund. När det är klart visas alla 

inkomma larm. Här visas information 

om raritet, art, plats och tid när fågeln 

sågs. Symbolerna på högra sidan anger 

hur pålitligt ett larm kan antas vara 

samt åt vilken riktning fågeln flög. Se 

tabellen nedan för förklaring av varje 

symbol. 

För att göra navigeringen tydlig finns 

tre flikar för larmen: idag, igår och 

tidigare. Genom att styra styrknappen 

upp och ner så kan du bläddra i listan. 

För att uppdatera listan drar du nedåt 

på skärmen och släpper. Du kommer då 

att kunna se att sidan laddas.  



 Under 
observation, 
confirmed  

Under 
observation, 
identification 
unconfirmed 

Secondary data Secondary data, 
identification 
unconfirmed 

Non-observer Observer 
needs help! 

Probably 
incorrectly 
identified 

Incorrectly 
identified 

Seen 
Stationary 

        

Heard 
Stationary 

        

Mobile, 
Stationary 

        

Marked or 
captured 

        

Rare, sighted 
recently 

        

Flew away, 
most likely in 
the area 

        

Flew away, 
most likely not 
in the area 

        

Passing N 
 

        

Passing NE 
 

        

Passing E 
 

        

Passing SE 
 

        

Passing S 
 

        

Passing SW 
 

        

Passing W 
 

        

Passing NW 
 

        

Sought, not yet 
found 

        

Sought, not 
foud 

        

 
  



3.6.  Observatinsinformation  

 

Klicka på en observation för att visa dess detaljer. 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Övre meny 

 

Vill du gilla larmet så klickar du på 

tumme-ikonen. Du kan även lämna en 

kommentar genom att klicka på 

meddelande-ikonen samt se ett foto om 

du klickar på bild-ikonen. Ibland kan man 

se en ljud-ikon; den visas när en 

inspelning av fågeln bifogats till larmet. 

Detaljinformation på fågelns position 

 

Bläddra ner på detaljerna och klicka på 

“Visa karta”. Google Maps öppnas och 

då kan du se en röd flik som markerar 

där skådningen skett. Du kan använda 

kartvyn eller sattelitvyn. Du kan även 

klicka på vägbeskrivning om du 

behöver veta vart du måste åka för att 

hitta fågeln.  



3.7.  Att skicka ett larm 
 
 

3.7.1. Alla information 
 

                            
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

Du kan larma genom att trycka på 

knappen med fågeln längst ner på 

skärmen. 

eller genom att klicka på 

huvudmeny-knappen längst ner. 

Välj “Larma” I huvudmenyn. 

Då kommer de fält fram där 

uppgifter om larmet ska fyllas i. I 

varje fält får du fram val för: 

- Art (obligatorisk) 

- Val av lokal (obligatorisk) 

- Datum och tid 

- Övrig information 

- Omständighet 

(obligatorisk) 

- Trovärdighet 

(obligatorisk) 

- Tillägg 

- Dräkt 

- Antal 



                    
 
 
 

                    
 
 
  

Du kan även bifoga ett ljud. 

Du kan även bifoga en bild. Ta en bild 
med din kamera eller välj en bild i din 
telefonsgalleri. 



3.7.2. Val av position 

 

Val av position kan göras på fyra olika sätt: 

 

 
 

 

3.7.2.1. Min position (GPS) 

Givet att du har aktiverat platstjänster för Bird Alarm och att du larmar fågeln direkt när du ser den. 

Koordinaterna visas omedelbart. 

 

3.7.2.2. Välj från karta 

När du går in på kartan kommer din position att visas genom en blå nål och den röda nålen markerar 

fågeln. Om du vill ändra fågelns position trycker du på kartan och den röda nålen kommer att flyttas. 

 

3.7.2.3. Välj från lokaler 

Om fågeln skådas på en lokal som du tidigare har sparat. 

 

3.7.2.4. Ange koordinater 

Det fjärde alternativet gör det möjligt att skriva in egna koordinater. 

 


	1. Bird Alarm
	1.1. Resa med Bird Alarm
	1.2. Kontakt och teknisk support
	1.3. Registrera dig på Bird Alarm
	2. Hemsidan
	2.1.  Att logga in
	2.2.  Att betala ditt abonnemang
	2.3.  De rapporterade larmen
	2.4.  Profiler
	2.5. Konto
	2.6.  Support
	3. Bird Alarm smartphone applikation
	3.1.  Skaffa appen
	3.2. Logga in
	3.3.  Huvudmenyn
	3.4. Menyn längst ner
	3.5. The list of sightings
	3.6.  Observatinsinformation
	3.7.  Att skicka ett larm

