
 

w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

MANUAL DE UTILIZARE 

DISPOZITIV MOBIL PENTRU IZGONIREA ȘOARECILOR ȘI ȘOBOLANILOR 
BIOMETRIXX M5 

Cod produs: 1092411  

 
Stimate client, 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs de calitate. 
Cu acest dispozitiv veți putea ține la distanță șoarecii și șobolanii – fără substanțe chimice – mobil sau staționar.  
 

Principiul de funcționare 
Dispozitivul mobil emite periodic ultrasunete (imperceptibile pentru urechea umană) în intervalul de frecvențe 12 kHz – 24 kHz. 
Șoarecii și șobolanii percep aceste ultrasunete drept foarte neplăcute și de aceea sunetele le țin la distanță și/sau le fac să 
părăsească spațiul respectiv. Aparatul este conceput pentru utilizare privată și este caracterizat de flexibilitate, precum și 
independență față de rețeaua de alimentare, deoarece funcționează cu 4 baterii C.  
 

Date tehnice 
Alimentare:   6 V DC (4x baterii C – nu sunt incluse în colet) 
Frecvența:   periodică 12 kHz – 24 kHz 
Unghi de emisie:   cca. 140° 
Aria de acoperire: max. 40 m2 
Volum sonor:   cca. 85 dB (+/- 15%) 
Ritm frecvențe:   10 secunde on/ 30 secunde off 
Materiale fixare:   2 coliere cablu și 4 șuruburi (incluse în colet) 
 

Punerea în funcțiune 
După instalarea celor 4 baterii C dispozitivul mobil este pregătit de funcționare. Acest lucru este indicat prin aprinderea ledului 
roșu integrat. Undele sonore sunt emise de difuzorul aparatului în linie dreaptă, la un unghi de emisie de 140°. Pentru a se obține 
o suprafață de acoperire cât mai mare evitați amplasarea obiectelor în fața aparatului (pereți etc.). De asemenea, amplasați 
aparatul cât mai aproape de zona care trebuie monitorizată.  
Bateriile se instalează în compartimentul baterii din partea posterioară a aparatului. Compartimentul baterii este asigurat de un 
șurub, care trebuie reînșurubat după instalarea bateriilor.  
 

Pornirea și oprirea 
Dispozitivul mobil este echipat cu un buton on/off. Apăsați comutatorul (verde, în partea frontală) pentru a porni sau a opri 
aparatul.  
 

Instrucțiuni de siguranță 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual.  

Nu este permisă utilizarea aparatului decât la valoarea de tensiune indicată în manual.  
Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane cu aptitudini fizice, senzoriale sau psihice limitate sau care nu au experiență 
și/sau cunoștințe legate de utilizarea acestui produs, numai dacă sunt supravegheate de un adult responsabil care le-a oferit și 
informații legate de modul corect de manevrare al aparatului. 
 

Informații generale 
 Aparatele electronice nu au ce căuta în raza de acțiune a copiilor sau adolescenților sub 14 ani. 

 Ambalajul și componentele supuse uzurii se elimină drept deșeuri respectând legile în vigoare.  

 Dacă înmânați acest produs unei alte persoane nu uitați să-i dați acesteia și manualul de utilizare.  

 Ne rezervăm dreptul la modificări de design sau de parametri tehnici, în scopul de a optimiza permanent caracteristicile 
aparatului.  

 

Eliminarea deșeurilor  
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor naturale cu 
prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare și 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  
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Declarație de conformitate 
 
 
 
Producător:  Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   Dispozitivi mobil pentru izgonirea șoarecilor și șobolanilor  
Model:    10021a 
Cod produs:  1092411 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme și/sau regulamente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55011: 2009 + A1: 2010 
EN 61000-6-1: 2007 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hirschau, 29.04. 2014 
Loc și dată       Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


