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MANUAL DE UTILIZARE 
 

APARAT CU ULTRASUNETE ŞI 
SENZOR PIR PENTRU ALUNGAREA 

ANIMALELOR, ISOTRONIC 
Cod produs: 1243766  

 
Stimate client,  
Vă mulţumim pentru că aţi ales să cumpăraţi produsul 
nostru.  
Citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe 
să folosiţi produsul. Păstraţi manualul pentru consultări 
ulterioare.  
 

1. Descrierea produsului 
Acest modern aparat electronic, de ultimă generaţie, cu rol 
în alungarea animalelor vă oferă posibilitatea de a elimina 
problemele cauzate de aceste animale pe terenul sau 
grădina dvs. Aparatul este conceput în varianta portabilă 
(inclusiv accesoriile) şi de aceea el poate fi instalat oriunde în 
casa sau grădina dvs., chiar dacă în acel loc nu dispuneţi de 
conexiune la reţeaua de alimentare. Aparatul protejează 
permanent casa şi grădina dvs. de problemele create de 
animalele dăunătoare, fără a folosi substanţe chimice sau 
substanţe neplăcut mirositoare. Aparatul generează 
ultrasunete care alungă câinii, pisicile, iepurii şi alte animale 
sălbatice.  

 

2. Conţinut colet  
Coletul aparatului electronic pentru alungarea animalelor 
include: 
- 1 unitate de bază 
- 1 cutie baterii 
- 1 sistem de fixare complet mobil compus din clemă şi 

braţ articulat  
- 1 manual de utilizare 
- 4 baterii D şi blocuri de alimentare 230 V/AC/12 V DC 500 

mA cu conector 5,5 m, acestea se achiziţionează separat  
 

3. Descrierea  
1. Difuzor: emite sunete de frecvenţă înaltă sau ultrasunete 

pentru alungarea animalelor sălbatice şi dăunătoare  
2. Detector de mişcare PIR: generează un semnal ce 

controlează circuitul electric de ieşire, atunci când 
senzorul de mişcare IR identifică pătrunderea animalelor 
în zona supravegheată, după care este resetat pentru o 
nouă identificare.  

3. Selector funcţii:  
3 funcţii selectabile M/S / CON / OFF 
OFF – opreşte aparatul 
CON – emisie continuă, atunci când se foloseşte blocul de 
alimentare, respectiv baterii. În modul de funcţionare cu 
baterii se trece automat în modul M/S pentru a creşte 
durata de viaţă a bateriilor.  
M/S – emisie în intervale (5 secunde ON după 
identificarea realizată de detectorul de mişcare PIR) 

4. Selector frecvenţă 
Aveţi la dispoziţie 3 domenii de frecvenţă H/M/L 
H – sunete înalte cca. 40 kHz 
M – sunete medii cca. 23 kHz 
L – sunete joase cca. 17 kHz 

5. Buton test: pentru a verifica dacă semnalele sunt emise 
6. Indicator led: acesta se aprinde atunci când aparatul 

emite sunete înalte sau ultrasunete 
7. Intrare curent continuu 12 V: intrare pentru conectarea 

curentului continuu 12 V a unui bloc de alimentare 230 
V/AC/12 C DC 500 mA (conector 5.5 mm) 

8. Intrare baterii 6 V: intrare pentru conectorul cutiei 
baterii.  

 

 
 

4. Alimentarea  
I. Funcţionarea cu baterii  
1. Demontaţi capacul transparent de protecţie al panoului 

de control şi mutaţi selectorul funcţii în poziţia OFF; 
mutaţi selectorul frecvenţe în poziţia dorită.  

2. Scoateţi conectorul cutiei baterii din intrare (baterie 6 V) 
şi puneţi deoparte cutia baterii.  

3. Deschideţi capacul cutiei baterii prin desfacerea 
şuruburilor şi instalaţi aici 4 baterii D alcaline 
(LR20/UM1). Polaritatea bateriilor trebuie să corespundă 
cu marcajele din interiorul cutiei.  

4. Închideţi cutia baterii şi apoi reinstalaţi cutia în unitatea 
principală.  

5. Scoateţi dopul (fig. nr. 3) din mufa „Baterie in 6 V” şi 
introduceţi aici conectorul 3,5 mm al cutiei baterii. 
Depozitaţi cu grijă dopul pentru a închide această mufă 
atunci când aparatul funcţionează cu bloc de alimentare.  
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Atenţie: mufa de conexiune pentru blocul de alimentare 
trebuie să fie închisă cu capacul de protecţie la apă.  

6. Folosiţi selectorul funcţii pentru setarea funcţiei dorite: 
CON sau M/S. În modul de funcţionare cu baterii 
declanşarea are loc întotdeauna de la PIR, indiferent dacă 
aţi setat COM sau M/S pentru a se putea garanta o 
perioadă de funcţionare cât mai lungă. Apoi poziţionaţi 
selectorul frecvenţe pe frecvenţa dorită.  

7. Pentru a examina funcţionarea apăsaţi butonul test. 
Dacă totul este normal se aprinde indicatorul led şi se 
aude un sunet înalt. Reinstalaţi capacul transparent pe 
panoul de control.  

 
Observaţie: 
Dacă folosiţi baterii alcaline de înaltă calitate atunci durata 
medie de funcţionare este de cca. 6 luni.  

 
II. Funcţionarea cu bloc de alimentare de la reţea  
Blocul de alimentare 12 V se conectează numai la mufa 12 
V. Dacă conectaţi un bloc de alimentare 12 V la mufa 6 V 
există pericolul distrugerii componentelor electronice. 
Dacă conectaţi un bloc de alimentare 6 V la mufa 12 V 
aparatul nu va funcţiona.  

 
1. Demontaţi capacul transparent de pe panoul de control 

şi mutaţi selectorul funcţii în poziţia OFF.  
2. Scoateţi dopul (fig. nr. 3) din mufa de conexiune „DC in 

12 V” şi depozitaţi-l într-un loc sigur pentru cazul în care 
veţi trece la modul de funcţionare cu baterii. Atenţie: în 
modul de funcţionare cu bloc de alimentare mufa 
„Baterie in 6 V” trebuie să fie închisă cu dopul. 
Introduceţi conectorul 5,5 mm al blocului de alimentare 
în intrarea marcată cu DC IN 12 V, aflată în partea 
posterioară a aparatului. Recomandăm bloc de 
alimentare 230 V/AC / 12 V DC 500 mA cu conector 5,5 
mm (poate fi achiziţionat separat).  

3. Respectaţi polaritatea corectă (+/-). 
4. Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale blocului de 

alimentare.  
5. Mutaţi selectorul funcţii în poziţia dorită CON sau M/S, 

iar apoi mutaţi selectorul frecvenţe pe frecvenţa dorită.  
6. Porniţi blocul de alimentare şi apăsaţi butonul test. Dacă 

totul este conectat în mod corect se aprinde ledul 
indicator şi se aude un sunet înalt. Reinstalaţi capacul de 
protecţie pe panoul de control.  

Fig. 3 
 

5. Zonă de acoperire detector de mişcare PIR  
Informaţiile de mai jos referitoare la detectorul de mişcare 
PIR nu sunt decât orientative. Există o serie de factori, 
precum vremea sau mediul înconjurător, care pot influenţa 
negativ sensibilitatea senzorului. Vă rugăm să feriţi aparatul 
de acţiunea directă a razelor de soare.  

 
 

6. Instalarea  
Pentru alungarea animalelor de mici dimensiuni, precum 
pisici, câini de talie mică, jderi etc., instalaţi unitatea la o 
distanţă de 0.5 – 1 m faţă de sol, cât mai aproape posibil de 
nivelul urechilor animalului pe care doriţi să-l alungați. 
Propagarea undelor sonore emise de difuzor, precum şi 
orientarea unghiului de detecţie al senzorului de mişcare 
sunt realizate în plan orizontal. Pentru a putea identifica 
animale mai mici şi pentru a mări aria de detecţie asiguraţi-
vă că unitatea nu este orientată în jos. Instalaţi dispozitivul 
în aşa fel încât să obţineţi orientarea optimă pentru zona 
supravegheată. Aparatul poate fi instalat pe orice suprafaţă 
plană, fără a fi nevoie să folosiţi sistemul de fixare. Folosind 
braţul articulat sau tubul vertical (opţional) puteţi instala 
unitatea pe un perete, un stâlp sau pe sol moale. În cazul 
grădinilor de mari dimensiuni, cu vegetaţie deasă, s-ar putea 
să fie nevoie de mai multe aparate de acest tip, pentru că 
numai în acest mod poate fi garantată protecţia adecvată.  
 

Nu montaţi aparatul decât în spaţii exterioare protejate. 
Dacă folosiţi baterii închideţi mufa de conexiune „DC in 12 
V” cu dopul. Dacă folosiţi blocul de alimentare folosiţi 
dopul pentru mufa de conexiune „Baterie in 6 V”.  
 

7. Instrucţiuni de avertizare  
Nu orientaţi aparatul spre terenul vecinilor sau spre 
suprafeţe cu acces public. Aparatul a fost conceput pentru a 
fi utilizat numai pe terenul dvs. Aparatul a fost conceput 
pentru alungarea animalelor libere, iar nu a celor ce poartă 
lesă sau locuiesc în apropiere. Aparatul irită în mod 
semnificativ câinii, pisicile şi multe alte animale. Totodată 
există persoane cu o sensibilitate auditivă foarte mare, ce 
pot percepe sunetele emise de aparat, dacă aparatul este 
setat pe frecvenţa cea mai joasă. Dacă se întâmplă aşa ceva, 
atunci setaţi aparatul pe frecvenţa cea mai înaltă.  
 

8. Date tehnice  
Alimentare: funcţionare cu baterii 6 V (4 baterii D) sau 12 V 
folosind bloc de alimentare (nici bateriile, nici blocul de 
alimentare sunt incluse în colet) 
 

Selecţia frecvenţei:  cca. 17 kHz – interval (L) iepuri, 
veverițe, raton, şobolani 
cca. 23 kHz – interval (M) câini, 
pisici, vulpe, jderi, păsări 
cca. 40 kHz – interval (H) porc 
mistreț, căprioară, cerb 

Dacă frecvenţa setată nu are succes în alungarea animalelor 
vă recomandăm să modificaţi frecvenţa astfel încât să puteţi 
adapta aparatul la diferite influenţe, precum: factori de 
mediu, tip de grădină şi obiceiuri ale animalelor.  
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Volum sonor:   85 dB+/-10 % 
Zona de acoperire senzor:   rază 110°, aprox. 10 m 
Temperatura de depozitare -20 la +50 °C și ≤90% rH 
Temperatura de funcţionare -5 la +50 C° și ≤90% rH 
 

Pe timpul iernii depozitaţi aparatul într-un loc ferit de 
îngheţ! 
NU INSTALAŢI APARATUL DECÂT ÎN SPAŢII EXTERIOARE 
PROTEJATE! 
 
Alimentarea (poziţia comutatorului): 40 mA, M 50 mA, H 
95 mA, Test 120 mH, Standby < 1mA 
 
Dacă aparatul este montat la o înălţime mai mică de 2 m 
scade raza sa de acţiune.  
Recomandăm montarea sa mai jos pentru a evita 
declanşarea eronată a aparatului şi astfel a creşte durata de 
viaţă a bateriilor.  
 

Instrucţiuni generale  
1. Aparatele electronice, materialele folosite la ambalare 

etc. nu au ce căuta în mâinile copiilor.  
2. Eliminaţi în mod ecologic materialele folosite la ambalare 

(folii, piesele de uzură).  
3. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi 

la dispoziţie produsul. 
4. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de 

natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 
 

Instrucţiuni de siguranţă  
Important: ISOTRONIC nu-şi asumă răspunderea pentru 
daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste 
cazuri se pierde dreptul la garanţie!  
1. Nu este permisă funcţionarea aparatului decât la 

valoarea de tensiune indicată.  
2. Dacă este nevoie de reparaţii nu folosiţi decât piese de 

schimb originale; în acest fel evitaţi daunele.  
3. Verificaţi cablurile conectate la aparat pentru a descoperi 

secționări sau probleme ale izolaţiei. Dacă observaţi 
acest tip de daune nu mai puteţi aparatul în funcţiune.  

4. Orice reparaţie sau alt tip de intervenţie, ca de ex. 
înlocuirea siguranţei etc., poate fi realizată numai de 
către un tehnician specializat.  

5. ISOTRONIC nu-şi asumă responsabilitatea pentru erorile 
de conectare şi manevrare şi nici pentru urmările 
acestora ori daunele rezultate.  

6. Verificaţi întotdeauna dacă aparatul este eficient pentru 
locul de utilizare ales. Acest aparat nu poate fi utilizat de 
către persoane (inclusiv copii peste 8 ani) cu aptitudini 
fizice, senzoriale sau psihice limitate sau care nu au 
experienţă şi/sau cunoştinţe legate de utilizarea acestui 
produs, numai dacă sunt supravegheate de un adult 
responsabil care le-a oferit şi informaţii legate de modul 
corect de manevrare al aparatului. 

7. Supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că nu încearcă să 
se joace cu aparatul.  

 

Eliminarea deşeurilor  
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 
426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile 

şi bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu 
deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile 
reîncărcabile care conţin substanţe periculoase sunt marcate 
prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că 
aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului 
menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător! 

 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării 
resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în 
vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în 
formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a 
produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

Declaraţia de conformitate 
Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă: Conrad Electronic SE 
Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament: APARAT CU ULTRASUNETE ŞI SENZOR PIR 
PENTRU ALUNGAREA ANIMALELOR 
Model: 60035 
Cod: 1243766 
 
respectă următoarele directive, norme şi/sau ordonanţe: 

 
 
Conform reglementărilor 
 
Hirschau 22.10.2014 
Loc şi dată 
 

Producător/Nume şi semnătură reprezentant autorizat 
 


