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Odstraszacz ptaków Strach Deger Electronic DBS-SC 

do odstraszania ptaków i dzikich zwierząt 
Instrukcja użytkownika 

 
Zastosowanie: 
 
Urządzenie przeznaczone do odstraszania ptaków oraz innych dzikich zwierząt z obszarów           
konfliktowych.  

- zabezpiecza sady, plantacje, pola uprawne przed zwierzętami (szpaki, dziki,         
zwierzyna płowa) 

- zabezpiecza stawy hodowlane przed ptakami (kormorany, czaple) 
- zabezpiecza lotniska i wysypiska śmieci przed ptakami (mewy, rybitwy i inne) 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. zakazuje            
się umyślnego zabijania, oraz okaleczania i chwytania zwierząt objętych ochroną, ale także            
zakazuje się m.in. umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierząt. W szczególnych          
przypadkach można ubiegać się o zezwolenie na płoszenie zwierząt od Regionalnego           
Dyrektora Ochrony Środowiska (w przypadku braku rozwiązań alternatywnych).  
 
Zasady bezpieczeństwa: 
 
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. 
 
Każda osoba użytkująca urządzenie (właściciel, osoby upoważnione)       
zobowiązana jest do ścisłego przestrzeganie przepisów      
bezpieczeństwa zgodnych z Dyrektywą Maszynową 98/37/EC. 
 
Osoby upoważnione do używania urządzenia przez właściciela muszą zostać przez niego           
powiadomione o zasadach bezpieczeństwa, zapoznane z instrukcją obsługi urządzenia oraz          
przeszkolone z zasad działania urządzenia oraz zasad zachowania bezpieczeństwa. 
 
 
 
Urządzenie zasilane jest akumulatorem 12V (brak w zestawie). Odstraszacz na ptaki 
wyposażony jest w turbinę powietrzną, która tłoczy powietrze do naturalnej wielkości 
ludzkiej sylwetki wykonanej z jaskrawego, silnego materiału typu ripstop (cordura). 
Ciągły ruch zapewnia zmienne działanie turbin. Urządzenie wyposażone w donośny 
alarm dźwiękowy oraz światło do emisji sygnałów błyskowych. Częstotliwość oraz 
funkcje regulowane za pomocą cyfrowego zegara.  
 
 
 
 
 



MONTAŻ: 
1-Zamontuj sylwetkę na podstawie jak na rysunku z pierwszej strony instrukcji. 
2-Do zasilania użyj akumulatora 12V (pojemność 15Ah lub więcej) 
3-Zwróć szczególną uwagę na podłączenie urządzenia do właściwych biegunów 
akumulatora. Kolor czerwony odpowiada za biegun +. 
4. Po zakończeniu użytkowania odłącz źródło zasilania. 
 

 
 
 
ŁADOWANIE BATERII: 
*Gdy bateria jest słaba urządzenie wyświetla zmienny sygnał „batt” 
*Jeżeli zauważysz status „batt” (na stałe) oznacza to że urządzenie nie posiada 
wystarczającego poziomu naładowania 
 
 
TEST URZĄDZENIA: 
1-Po włączeniu zegara przy pomocy przycisku SELECTION&ENTER wprowadź Przy 
pomocy przycisku SETTING wartość 4. Zapalą się 3 diody przy symbolach dla 
WENTYLATORA, ŚWIATŁA I ALARMU 
2-Naciśnij przycisk TEST/CONTROL przez 5 sekund 
3-Jeżeli urządzenie działa poprawnie, usłyszysz alarm oraz włączą się turbiny i światło. 
 
 
 



 
USTAWIENIE CZASU I TRYBU DZIAŁANIA: 

 
 
Światła led oraz przycisk SELECTION&ENTER przeprowadzą Cię przez odpowiednie 
funkcje i pozwolą na wybranie odpowiednich trybów. 
 
Ustawianie aktualnej godziny na zegarze, czasu rozpoczęcia i zakończenia działania 
urządzenia. 
 

1. Wybierz żądaną wartość za pomocą przycisku SELECTION/ENTER.  
2. W zależności od tego co chcesz ustawić dioda led powinna świecić się przy 

właściwym polu. Aktualny czas - dioda led na polu TIME, rozpoczęcie działania 
urządzenia - dioda na polu START, zakończenie - END 

3. By ustawić żądaną wartość używaj przycisków SETTING 
4. Zatwierdź przyciskiem SELECTION/ENTER. 

 
 
USTAWIANIE FUNKCJI: 
Za pomocą przycisku SELECTION/ENTER wybierz ustawienie by wyświetliła się dioda przy 
pozycji FAN, ALARM i LIGHTS. 



● przy pomocy przycisku SETTING wybierz wartość 1 jeśli chcesz wybrać tryb jedynie 
turbiny. 

● wybierz wartość 2 by urządzenie działało z turbiną i alarmem 
● wybierz 3 dla turbiny i światła 
● wybierz 4 dla turbiny, światła i alarmu (wszystkie funkcje odstraszacza) 
● Zatwierdź przyciskiem SELECTION/ENTER. 

 
USTAWIENIA NIEREGULARNEGO DZIAŁANIA: 
Za pomocą przycisku SELECTION/ENTER wybierz ustawienie by wyświetliły się 2 diody 
przy pozycji END oraz TIME. 
 

● przy pomocy przycisku SETTING wybierz wartość 0 dla sygnałów w regularnych 
odstępach. 

● przy pomocy przycisku SETTING wybierz wartość 1 dla sygnałów w nieregularnych 
interwałach. 

● Zatwierdź przyciskiem SELECTION/ENTER. 
 
UWAGA! Właściwe kompletne zakończenie ustawień zawsze musi być 
potwierdzone przyciskiem SELECTION/ENTER 
 
KONTROLA USTAWIEŃ: 
*Aby sprawdzić czy wprowadzone ustawienia są poprawne należy nacisnąć przycisk 
CONTROL. 
Po naciśnięciu przycisku zobaczysz wszystkie swoje ustawienia które powinny 
pozostać bez zmian. 
 
PRZECHOWYWANIE 
Urządzenie należy przechowywać odłączone od zasilania, zabezpieczone przed gryzoniami,         
kunami i innymi zwierzętami, które mogą zniszczyć elementy. W razie występowania defektu            
lub usterek skontaktuj się ze sprzedawcą lub punktem serwisowym. Określone części i            
komponenty do naprawy dostępne są w autoryzowanych miejscach sprzedaży i serwisie           
firmy Linarem. 
 
WARUNKI GWARANCJI 
Zgodnie z Europejską Ustawą o Odpowiedzialności Prawnej, producent ani dystrybutor nie           
ponosi odpowiedzialności za usterki i zniszczenia powstałe z winy użytkownika (w tym            
nieodpowiednie użycie, użycie niezgodne z przeznaczeniem, nieautoryzowana naprawa,        
użycie nieoryginalnych części zamiennych). Zapis ten dotyczy zakupionych urządzeń wraz z           
akcesoriami oraz części zamiennych. 
 
 
 
Certyfikat jakości 
 
Producent deklaruje, że odstraszacz ptaków Deger DB-SC jest urządzeniem zgodnym z           
Europejską Dyrektywą Maszynową 98/37/EC i zawartymi w niej standardami i przepisami o            



bezpieczeństwie. W przypadku wprowadzenia zmian i modyfikacji ze strony użytkownika          
certyfikat jakości traci ważność. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane producenta Dystrybutor 

Deger  
Compressor Industry Import&Export Trade Ltd. 

Adres: Konya Yolu 1.km. 42560, 
Aksehir/KONYA 

Kraj: Turcja 

 Linarem Wojciech Cisowski 
ul. Makuszyńskiego 22A 

31-752 Kraków 
www: sklep.linarem.pl 

e-mail: biuro@linarem.pl 
TEL.: +48 606 652 989 | TEL. 

STACJONARNY: +48 12 642 10 32 
FAX: +48 12 642 10 32 WEW. 25 
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