
 

Návod k použití přístroje: Deramax-Aves 
Subultrazvukový plašič ptáků 

 
Popis přístroje: 
Plašič ptáků Deramax-Aves je určen zejména k odpuzování holubů, špačků, kosů, vrabců, ale i dalších druhů 
ptáků z prostoru chráněného plašičem. Přístroj generuje pro ptáky velmi nepříjemné signály 
v subultrazvukovém pásmu. Škůdci jsou stresováni a chráněný prostor opouští. 
 
Uvedení do provozu: 
Odšroubujte 4 ks vrutů na zadní straně plašiče a sejměte zadní kryt. K bateriovému kontaktu uvnitř přístroje 
připojte 9 V baterii a baterii vložte do přístroje. Osaďte zpět zadní kryt a znovu jej upevněte pomocí 4 vrutů, 
které dobře utáhněte. Páčku vypínače plašiče nastavte do polohy „ON“, tím je přístroj zapnutý. Zkontrolujte 
činnost přístroje. 
Pozn. Přepínače umístěné v prostoru pro baterii jsou určeny pro korektní nastavení v rámci výroby přístroje, výchozí nastavení 
prosím neměňte, došlo by ke zhoršení funkčnosti, nebo úplnému vyřazení přístroje z činnosti. 

 
Kontrola činnosti přístroje: 
Plašič vydává každých cca 15 sekund slabý akustický signál („cvaknutí“). Tento kontrolní signál oznamuje, že 
přístroj je v činnosti. V případě, že akustický signál již není slyšitelný, je nutné vyměnit baterii v plašiči.  
POZOR! První akustický kontrolní signál po zapnutí přístroje se ozve po cca 30 sekundách (další již po cca 15 
sekundách). 
 
Umístění přístroje: 
Orientujte se podle uvedeného dosahu a úhlu záběru uvedeného v technických údajích.  
Plašič je vhodné ponechat v chodu i poté, co škůdci chráněný prostor opustí, a to z důvodu jejich možného 
návratu.  
 

Pozn. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ PROTI ZVÍŘATŮM, KTERÁ NEMAJÍ MOŽNOST ÚNIKU Z PROSTORU 
CHRÁNĚNÉHO PŘÍSTROJEM! 

 
UPOZORNĚNÍ: Hodnocení účinnosti má význam řešit po 4 týdnech od instalace. Pokud je škůdce 
dlouhodobě zvyklý pohybovat se v chráněném prostoru, trvá jeho vypuzení delší dobu. S hodnocením 
účinnosti tedy buďte prosím trpěliví. 
 
Technické údaje: 
Napájení plašiče: 9 V (9V baterie typ 6F22). 
Pracovní kmitočet: 18 kHz. 
Účinná vzdálenost: do 14 metrů. 
Účinná plocha: do 90 m2. 
Účinný úhel dosahu: 120 stupňů. 
 

         
Výrobce: Deramax.cz s.r.o., Za Drahou 1424, Valašské Meziříčí, 757 01 

 
                                  


