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1. HOE ZIET HET APPARAAT ER UIT? 
 
De Batlogger-M wordt geleverd in een stevig koffertje met bijbehorende 
oplader, reserve-microfoon en een 16 GB SD-geheugenkaart (een zelfde 
soort geheugenkaart als van een digitale fotocamera). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. HOE WERKT HET APPARAAT? 
 
De Batlogger-M en de Batlogger zijn gemakkelijk mee te nemen tijdens 
een avond- of nachtwandeling. Ook kun je deze apparaten op de fiets of in 
je auto bevestigen om er bijvoorbeeld mee te gaan “autovleren”. 
 

 
 
De Batlogger-M en de Batlogger zijn als real time recorder uitgerust met 
een ultrasone microfoon, die geluiden tussen de 10 en 156 kHz 
registreert. De Batlogger-M is uitgerust met de betere FG black microfoon.  
Zodra de microfoon een vleermuisgeluid opvangt, begint het apparaat 
automatisch met een opname. De opname stopt ook weer automatisch 
zodra de vleermuis buiten gehoorsafstand is. De opgenomen geluiden 
worden opgeslagen op een geheugenkaart. Dit is een bij het apparaat 
geleverde 16 GB SD-card.  
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Van groot belang is de ingebouwde GPS-ontvanger en temperatuursensor. 
Van elke geluidsopname worden de coördinaten vastgelegd van de locatie 
waar de opname is gemaakt. Dit is erg handig tijdens veldwerk in een 
groot gebied en bij waarnemingen die worden verzameld door middel van 
het rijden van een transect. Tijdens het analyseren van de geluiden thuis 
kun je precies terugzien op welke plek de opname is gemaakt. Bij elke 
geluidsopname wordt ook het tijdstip en de temperatuur van de omgeving 
geregistreerd en vastgelegd. Al deze gegevens komen ook tijdens elke 
opname in beeld op het display van het apparaat. 
 
De Batloggers beschikken naast een real time recorder, over twee 
meeluister opties: Scanning heterodyning en time expension. Bij de 
batlogger-M heb je een luidspreker, bij Batlogger alleen een hoofdtelefoon 
ingang. Gebruik van de Batlogger-M luidspreker met volume niveau hoger 
dan 1 leidt tot rondzingen. Gebruik daarom bij batlogger-M alleen de 
hoofdtelefoon uitgang of zet het volume op 0 en gebruik een losse D100 
batdetector. Plaats deze tweede detector wel op ruime afstand van de 
batlogger en met een laag geluidsvolume!. 
 
3. GEBRUIK IN DE AUTO (“AUTOVLEREN”) 
 
De Batloggers kunnen met een houder aan het autoraam worden 
bevestigd. Dit gaat als volgt in zijn werk: 

 
De voorzijde van de houder bestaat uit een houten 
plankje met daarop een stuk metaal (zie foto 1). De 
moer aan de voorzijde, waarmee de klem aan de 
houder is bevestigd, is een speciale fotomoer.  
 
Let op: gebruik bij verlies hiervan geen moer van de 
bouwmarkt maar ga naar de fotowinkel! 
 
 
 

Foto 1. 
 
Aan de achterzijde van de houder zit een klem 
waaraan een ronde draaiknop is bevestigd. Aan het 
scharnier zit een ronde zwarte hendel (zie foto 2).  
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. 
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Draai het scharnier los met de ronde 
hendel (linksom) en verdraai de klem zo, 
dat deze haaks op het plankje komt te 
staan. Draai het scharnier hierna weer 
vast. Open het raam en plaats de klem 
erop. Zet de klem vast door het 
aandraaien van de ronde draaiknop op de 
klem (zie foto 3).  
 
 

Foto 3. 
 

Laat het raam zo ver mogelijk open 
staan, in verband met echo’s van de 
raamstijlen. De houder moet in een hoek 
van 15 op het raam komen te staan en 
in een hoek van 15 naar buiten gericht 
zijn (zie foto 4).  
 
 
 
 

Foto 4. 
 

 
Er zitten elastieken aan de houder waar 
je de Batlogger achter vast kan klemmen. 
Bevestig de Batlogger zo, dat de antenne 
naar buiten toe en naar achteren is 
gericht (zie foto 5).  
 
 
 
 
 

Foto 5. 
 
Tijdens het autovleren rij je een vast transect (een route in of dichtbij je 
woonplaats). Plaats de houder op de plek van het autoraam waar er zo 
min mogelijk turbulentie (wind) van buiten komt. Dit hangt af van de 
vorm van het raam en is bij elke auto verschillend. Dit is gemakkelijk uit 
te voeren als je met twee personen bent. Eén persoon kan dan rijden en 
de andere persoon kan met zijn hand “voelen” hoeveel wind er naar 
binnen blaast. Hierdoor worden opnames van “ruis” (storende 
omgevingsgeluiden) door de Batlogger zoveel mogelijk beperkt. De 
voorgeschreven rijsnelheid is 25 km per uur.  
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Het is verstandig om testritten te maken met de detector in verschillende 
standen en posities en dan in de opnames het ruisniveau te bekijken. 
Selecteer zo een positie met een laag ruisniveau en gebruikt die steeds 
weer als er een transect gereden wordt. Als het mogelijk is kies dan ook 
de auto met de minste bijgeluiden. Enkele elektrische auto’s produceren 
veel hoogfrequente stoor “geluiden”. 
 
Omdat je tijdens het vleermuistransecttelling langzaam rijdt, is het voor 
de verkeersveiligheid aan te raden om een stuk papier met de melding 
“Rijdt langzaam i.v.m. vleermuisonderzoek” aan de achterruit te 
bevestigen en eventueel een fluorescerend vestje op de hoedenplank te 
leggen waardoor je wat beter zichtbaar bent. Probeer, waar mogelijk, 
zoveel mogelijk het rijden op Provinciale wegen te vermijden. 
 
Wees altijd voorzichtig bij regen. Het apparaat is niet waterdicht! Ook 
krijg je bij regen veel meer stoorgeluiden door opspattend water. 
 
 
4. BEDIENING VAN HET APPARAAT 
 
De Batlogger leest eerst de instellingen die op de SD kaart staan. Zorg 
ervoor dat je heir de juiste instellingen hebt. Deze file heeft Batpars.xml. 
De Zoogdiervereniging heeft op zijn website de juiste instellingen staan 
voor verschillende typen onderzoek. Na het bevestigen van de Batlogger 
in de auto hoeft het apparaat alleen nog maar ingeschakeld te worden. Als 
de kaart geheel leeg is pakt het apparaat fabrieksinstellingen. 
 
4.1 Inschakelen 
 
Druk beide pijltjestoetsen  “<<” en “>>” 
gelijktijdig 2 seconden in. De Batlogger 
start nu op. De melding “Start Record?” 
komt in beeld. Druk op de toets “>>” om 
de opnamemodus te activeren. In het 
display staat nu de melding: 
“Recording/Sampling….” Dit betekent dat 
het apparaat bezig is met het opnemen en 
opslaan van geluiden. Wacht met het 
rijden van de transecten tot het apparaat 
ook de satellieten gevonden heeft. (zie 
vogelde paragraaf).  
Zodra het apparaat een vleermuisgeluid 
detecteert, wordt automatisch een opname gestart. De opname stopt, na 
een aantal seconden of zodra de vleermuis zich weer buiten 
gehoorsafstand bevindt. Van elke opname wordt de locatie, het tijdstip en 
de temperatuur geregistreerd.  
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Al deze gegevens worden opgeslagen op de geheugenkaart. De gegevens 
worden ook tijdens de opname zichtbaar in het display van de Batlogger. 
 
4.2 Meldingen in het display 
Tijdens het opstarten verschijnen de volgende meldingen in het display: 
 
 

(Toetsen zijn te kort ingedrukt). 
 
 
 
 

Serienummer en softwareversie komen in het 
 display. 

 
 
     
     

Het apparaat zoekt de setting van de SD-
 card.  

 
 
 

Het apparaat gebruikt de parameter settings 
van de SD card. (bij het ontbreken komt er 
Using parameters van CMOS) 

      
   
 
     De Batlogger komt automatisch in dit menu 
terecht.  
 
 
 
 
Na het opstarten en tijdens het opnemen verschijnt er wisselende 
informatie in het display van de Batlogger. Bij de Batlogger- M zijn dat de 
eerste twee regels. De derde regel geeft aan of er gesampled  
(Sampling…-2-) wordt, opgenomen wordt ( Recording) of weggeschreven 
wordt ( Saving) naar de SD kaart.  
 
De betekenis van deze informatie: 
 

 
Aantal ontvangen satellieten en de 
berekende locatiehoogte, longitude en 
latitude coördinaten. 

Batlogger #12XX 
<< Power on >> 

Batlogger #12XX 
SW rev. 2.2.7 
Elekon AG 

Reading parameters 

Using parameters  
from SD cart 

4 Sats 2D (25m) 
+51.727, +5.910 

 

4 Sats 2D (25m) 
+51.727, +5.910 
Start Record?    > 
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Datum en tijd. De nog vrije geheugenruimte 
op de SD Card en het nummer van het laatst 
opgenomen geluidsbestand. 

          
Apparaat nummer en temperatuur 
Luidste frequentie 

       
 
 
4.3 GPS-signaal en batterij 
 
Voor het monitoringsprogramma is het erg belangrijk om te weten waar 
alle opnames precies zijn gemaakt. Controleer daarom, voordat je gaat 
rijden, of je een GPS-signaal te pakken hebt. Het komt wel eens voor, dat 
de GPS van het apparaat je niet goed “oppikt”. In het display staat dan 
“No GPS”. Als je “Start Record?” dan bevestigt met de toets  “>>” vraagt 
het apparaat: “Start Record w/o GPS?” (“opname starten zonder GPS?”). 
Bevestig dit door de toets  “>>” in te drukken en wacht tot het apparaat 
signaal heeft. Is er signaal, dan verschijnt er in het display (bijvoorbeeld) 
“4 Sats HDOP=7.7”. Dit betekent dat je contact hebt met 4 satellieten. 
Ook tijdens het rijden van een transect kan het soms voorkomen dat het 
signaal wegvalt. Het is aan te raden dit regelmatig te controleren (dit kan 
de bijrijder doen). Valt het signaal weg, stop dan even (waar mogelijk) en 
wacht tot er weer signaal is. Controleer ook altijd of de batterij voldoende 
is opgeladen. Check hiervoor de batterijstatus in het display. 
 
4.4 Het instellen van meeluisteren 
 
De batloggers hebben twee manieren om het geluid van vleermuizen 
hoorbaar te maken. Deze zijn in te stellen via het setup menu. Voor het 
NEM-VTT is deze sinds april 2014 ingesteld op de mixer functie met een 
volume niveau van 2. Als tijdens het transectrijden het apparaat begint 
rond te zingen is dit te verhelpen door twee keer de knop menu in te 
drukken en dan volume met pijltjes op 1 of 0 te zetten. 
  

31.03.2014  9:15 
16 GB Free #001 

 

#1297 22oC   
1. Freq 15 Khz 
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4.5 Stoppen van de 
opname/uitschakelen 
 
Als je klaar bent met het rijden van je 
transect, beëindig je het opnemen van de 
Batlogger door de “Menu” toets in te 
drukken. De melding “Exit Record?” staat nu 
in het display. Druk op de “>>”-toets om te 
bevestigen. Om het apparaat volledig uit te 
schakelen, druk je de “Menu”- en daarna een 
keer de << knop, totdat de melding “Shut Off?” in het display verschijnt. 
Bevestig door de “>>”-toets in te drukken. De melding “Goodbye” is nu te 
zien en het apparaat schakelt nu uit. Als het apparaat hierop niet direct 
reageert, kan het zijn dat het apparaat nog bezig is met het wegschrijven 
van informatie. Scherm eventueel de microfoon af en wacht dan even tot 
het apparaat hiermee klaar is en probeer het daarna opnieuw. 
 
 

Waarschuwing! 
Voordat je het apparaat nieuw opstart moet je eerst alle 
geluidsbestanden en XML’s kopiëren naar een eigen 
datum+plaatsmap. Vergeet niet de files:  ROUTE.KML,  
12#####2014.GPX, BATSTAT.XML en BATREC mee te kopiëren. 
 
 
De bestandnamen zijn niet uniek (behalve de datum) een deel van 
de  hulpfiles worden weer opnieuw aangemaakt.  Voordat je de 
Batlogger weer gebruikt, is het wissen van alle oude bestanden 
noodzakelijk met uitzondering van de Batpars.xml.  
 
 
 
  



Gebruikershandleiding Batlogger 

 

 
 Eric Jansen, Linda Redder & Herman Limpens – versie 31 maart 2014  

 
Pagina 9 

De instellingen voor NEM-VTT: 
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De instellingen voor Hopping detector: 
 

 


