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MANUAL DE UTILIZARE 
 

DISPOZITIV SOLAR PENTRU 
ALUNGAREA PĂSĂRILOR P7835 

Cod produs: 1168853 
Versiune 05/14 

 

Domenii de utilizare 
Dispozitivul solar este capabil să alunge păsările din grădini, 
zonele cultivate, livezi etc. Alimentarea se face de la acumu-
latorul integrat, care este încărcat prin intermediul celulei 
solare în condiții de radiații solare suficiente. 
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, cum 
ar fi incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Respectați 
întocmai instrucțiunile de siguranță! 
 

Explicații simboluri 
Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci 
când există pericole legate de sănătatea umană, de 
ex. electrocutare. 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informația prezentată este importantă, 
iar instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în utilizare.  

 

Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operă-
rii nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Pierderea dreptului la garanție. 

 Feriți aparatul de temperaturi extreme, vibrații puternice 
sau stres mecanic prelungit. 

 Carcasa aparatului dispune de gradul de protecție IP44.  

 Dacă aparatul este deteriorat nu-l puneți în funcțiune.  

 Produsul nu este o jucărie și nu trebuie lăsat la îndemâna 
copiilor. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Adresați-vă unui specialist dacă aveți nelămuriri legate 
de funcționarea, siguranța sau conectarea aparatului. 
Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

Descrierea funcționării 
Dispozitivul solar alungă păsările din zona monitorizată prin 
emiterea sunetelor produse de păsările răpitoare. Activarea 
redării sunetelor se face fie prin intermediul senzorului PIR, 
fie folosind funcția AUTO cu interval de timp reglabil.  

Funcționarea detectorului de mișcare PIR 
Senzorul PIR reacționează la emisiile IR (radiații de căldură) 
ale obiectelor în mișcare, de ex. persoane sau animale care 
pătrund în zona monitorizată.  
Senzorul reacționează cel mai bine la mișcările efectuate în 
plan transversal în zona monitorizată. Țineți cont de acest 
lucru atunci când montați dispozitivul solar. 
Raza maximă de acțiune a senzorului PIR în identificarea 
mișcării este de 10 m. Cu cât este mai mare distanța față de 
zona monitorizată, cu atât mai mare trebuie să fie și obiectul 
pentru ca radiația de căldură să poată fi identificată.  
În plus, dacă temperatura ambientală este ridicată (de ex. 
într-o zi însorită de vară) va scădea și raza de acțiune, căci în 
acest caz diferența de temperatură dintre mediu și obiectul 
în mișcare este mai mică. 
Nu instalați detectorul de mișcare PIR deasupra surselor de 
căldură sau deasupra solului. Picăturile de ploaie care cad pe 
sistemul optic al senzorului PIR pot duce la probleme de 
detecție. 
Nu orientați detectorul de mișcare PIR spre surse de căldură. 
În acest caz se îngreunează detecția animalelor care zboară 
peste zona supravegheată.  
 

Montarea 
Montați aparatul numai pe o suprafață de bază 
stabilă și plată, de ex. un zid.  
Dacă montați dispozitivul solar pe un zid aveți grijă 
să nu secționați în timpul găuririi conductele de 
apă, gaz sau firele electrice. Pericol de moarte!  
Montați dispozitivul solar într-o poziție corectă și 
stabilă; dacă dispozitivul solar cade pe jos există 
pericolul accidentării de persoane.  
Montați și puneți în funcționare produsul numai în 
așa fel încât să existe opțiuni de evadare pentru 
animale. De aceea nu folosiți acest aparat în 
apropierea cuștilor, grajdurilor sau în locuințe.  
Produsul dispune de protecție la ploaie și umidi-
tate. Feriți însă dispozitivul solar de jet de apă. 
Atunci când alegeți locul de montare gândiți-vă la o 
poziție ferită de hoți sau de acte de vandalism. 
Dacă de ex. montați aparatul în grădină gândiți-vă și 
la vecinii dvs. Alegeți o poziție adecvată și un nivel 
potrivit pentru volumul sonor, în așa fel încât 
funcționarea dispozitivului solar să nu deranjeze 
vecinii dvs. 
Nu orientați aparatul spre zone prin care trec 
persoane sau automobile. 
Totodată se poate ca animalele să se obișnuiască cu 
sunetele emise de aparat. De aceea schimbați locul 
de montare al dispozitivului solar. 
Pentru ca aparatul să poată funcționa corect o 
perioadă lungă de timp depozitați-l pe timpul iernii 
(sau dacă nu-l folosiți o perioadă mai lungă de 
timp) într-o încăpere uscată și caldă. Opriți aparatul 
(poziția OFF). 
Pentru ca acumulatorul să poată fi încărcat complet 
montați aparatul în așa fel încât celula solară să fie 
cât mai mult scăldată în lumina soarelui. Dacă este 
nevoie puteți reorienta celula solară a aparatului. 
Aveți grijă ca celula solară să nu fie acoperită sau 
umbrită de diferite obiecte în timpul zilei. Celula 
solară trebuie să fie expusă luminii solare cât mai 
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mult timp cu putință. Durata de funcționare a 
aparatului variază în funcție de anotimp și vreme, 
respectiv în funcție de durata și intensitatea luminii 
solare recepționate. Dacă nu există suficiente 
radiații solare se poate întâmpla ca acumulatorul să 
nu fie încărcat complet și astfel să nu poată asigura 
funcționarea aparatului pe o perioadă lungă de 
timp. 
Celula solară trebuie să fie permanent curată. 
Praful și mizeria diminuează randamentul celulei 
solare, iar astfel scade și curentul de încărcare al 
acumulatorului. 

Montați aparatul în imediata apropiere a zonei de 
monitorizat.  
Pentru a se putea atinge raza maximă de acțiune a 
senzorului PIR de 10 m este nevoie să montați dispozitivul 
solar la o înălțime de cca. 1,5 m – 2,5 m. Dacă șuruburile și 
diblurile incluse în colet nu sunt adecvate pentru peretele 
folosit la montare vă rugăm să utilizați alte tipuri de șuruburi 
și dibluri. 
Alegeți locul de montare în așa fel încât detectorul de 
mișcare să fie poziționat în direcția zonei care trebuie 
monitorizată.  
Fixați unitatea de bază pe perete. Prindeți cu șuruburi 
modulul solar pe dispozitivul solar. Orientați modulul solar în 
mod corespunzător, înainte de a fixa piulița olandeză din 
plastic. Introduceți cablul modulului solar în partea laterală a 
dispozitivului solar.  

Strângeți doar manual piulița olandeză de plastic. 
Nu aplicați forța atunci când strângeți piulița 
olandeză. Nu folosiți niciun fel de scule, căci altfel 
produsul se va defecta!  

 

Funcționarea 

 
1. Modul solar 
2. Difuzor 
3. Reglator volum sonor „VOLUME”. Cu acest reglator setați 

volumul sonor al sunetelor păsărilor răpitoare. 
Recomandăm să folosiți poziția centrală a reglatorului.  

4. Detector de mișcare PIR. 
5. Comutator glisant ON/OFF: comutatorul permite 

selectarea funcțiilor OFF (oprit), PIR și AUTO.  
PIR: Dispozitivul solar pentru alungarea păsărilor se 
activează imediat ce senzorul PIR detectează prezența 
unui obiect în zona monitorizată. Indicatorul led clipește 
în timp ce dispozitivul solar redă sunetele pentru 
alungarea păsărilor. Redarea acestor sunete durează cca. 
20 de secunde, respectiv atâta vreme cât aparatul 
identifică prezența obiectului în zona monitorizată. 
Folosiți acest mod de funcționare atunci când zona 
monitorizată se află direct în fața dispozitivului solar. În 
caz contrar aparatul nu va identifica păsările mai mici 
care se află mai departe.  

AUTO: Senzorul PIR nu funcționează. Simulatorul pentru 
sunetele păsărilor răpitoare este activat automat timp de 
20 de secunde în funcție de intervalul de timp setat. 
Indicatorul led clipește la intervale regulate. Acest mod 
de funcționare este ideal pentru protecția zonelor mai 
mari. 
OFF: Aparatul este oprit.  

6. Buton rotativ „TIME INTERVALL”. Cu acest buton setați 
intervalul de timp pentru funcția AUTO. Intervalul de 
timp poate fi setat între 5 și 30 de minute.  

7. Indicator led.  
La livrare acumulatorul nu este de obicei complet 
încărcat. Înainte de a pune în funcțiune aparatul 
pentru prima dată lăsați acumulatorul la încărcat la 
lumina zilei cca. 1 -2 zile. În această perioadă de 
timp lăsați comutatorul în poziția „OFF”. Acumula-
torul se încarcă în orice poziție a comutatorului 
dacă există suficientă lumină solară.  
Deoarece majoritatea păsărilor sunt active în timpul 
zilei dispozitivul este echipat cu un comutator 
crepuscular. De aceea la lăsarea întunericului 
aparatul este dezactivat.  

 

Întreținerea 
Produsul nu are nevoie de întreținere, de aceea nu-l 
dezmembrați niciodată! Ștergeți produsul în exterior cu o 
cârpă moale, ușor umezită. Nu folosiți în niciun caz soluții 
agresive de curățare, soluții pe bază de alcool sau alte 
substanțe chimice, căci acestea pot dăuna carcasei sau chiar 
funcționalității produsului. Nu apăsați pe sistemul optic al 
senzorului PIR! 
 

Eliminarea deșeurilor 
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.  

 

Date tehnice 
Tensiune de funcționare acumulator LiFePo4; 6,4 V; 1400 

mAh (intern) 
Raza acțiune senzor PIR 10 m (max.) 
Unghi de acoperire PIR 110° 
Nivel sonor   max. 110 dB setabilă 
Durată semnal   cca. 20 secunde 
Grad de protecție  IP44 
Dimensiuni  110 x 153 x 225 mm (cu celula solară) 

Greutate  670 g 
 
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. 

© 2015 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 
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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:  Dispozitiv solar pentru alungarea 

păsărilor  
Model:    PT835 
Cod produs:  1168853 
 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme 
și/sau regulamente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 
EN 61000-6-1: 2007 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
Hirschau, 04.06.2014 
Loc și dată 
 
 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 


