
Manual de utilizare DISPOZITIV CU ULTRASUNETE ÎMPOTRIVA CÂINILOR ŞI PISICILOR 

Dispozitiv cu ultrasunete împotriva câinilor şi pisicilor 
Cod produs: 619815  
 

Utilizare 
Acest dispozitiv foloseşte sunete cu frecvenţă între 18000-24000 Hz pentru îndepărtarea 
eficientă a câinilor şi pisicilor. Frecvenţa de emisie se modifică automat pentru evitarea 
obişnuirea animalelor cu o anumită frecvenţă. Acest dispozitiv este dotat cu un senzor de 
mişcare cu rază de detectare de 7m, unghi de detectare de 100° orizontal şi 60° vertical. 
Aparatul este alimentat cu 9V/DC (6 baterii tip AA 1,5 V, sau adaptor 9V/DC 200mA) şi 
este conform normelor IP43 (grad de protecţie), prin urmare poate fi folosit şi în exterior. 
 
Modificarea neautorizată a dispozitivului este interzisă, din motive de siguranţă. Utilizarea 
dispozitivului în alt mod şi pentru alt scop decât cele descrise în acest manual, poate 
duce la riscul de accidentare. Vă rugăm citiţi instrucţiunile înainte de utilizare şi păstraţi-le 
pentru mai târziu. 
 

Instrucţiuni de securitate 

   Utilizarea aparatului în alte moduri decât cele descrise în instrucţiunile de 
utilizare atrage după sine anularea garanţiei. Nu ne asumăm răspunderea pentru 
accidentele şi daunele cauzate de folosirea neconformă a aparatului cu 
instrucţiunile de utilizare. 
- Nu expuneţi aparatul la uzură fizică sau mecanică exagerată, la temperaturi extreme, 

la raze solare directe, la trepidaţii puternice şi umezeală. 
-     Dispozitivul nu este o jucărie. Nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor! 
-     Lucrările de service şi reparaţii trebuie efectuate doar de personal autorizat 
-     Modificarea dispozitivului este interzisă 

-     Când condiţiile de operare sigure din punctul de vedere al securităţii nu sunt întrunite, 
aparatul trebuie oprit şi deconectat, asigurându-vă că acesta nu poate fi reconectat 
accidental. Condiţiile de operare optime din punctul de vedere al securităţii sunt 
compromise dacă: 

o aparatul prezintă semne vizibile de defecţiune. 
o aparatul nu mai funcţionează. 
o aparatul a fost depozitat în condiţii inadecvate pe o perioadă 

îndelungată. 
o aparatul a fost expus unor condiţii de transport inadecvate. 

 
Descrierea produsului 
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1 Emiţător semnal audio  3   Buton Test 
2 Senzor mişcare   4   Buton pornire/oprire 

     5   Conector pentru adaptor alimentare 
Montare şi punere în funcţiune 

- Deschideţi capacul carcasei de baterii cu o şurubelniţă 
- Introduceţi 6 baterii tip AA, 1,5V 
- Acoperiţi carcasa cu capacul şi  strângeţi şuruburile 
- Pe spatele aparatului există un suport pentru montare pe care puteţi să îl folosiţi 
pentru asamblarea sa pe suprafeţe netede 
- Porniţi aparatul mutând comutatorul pornire/oprire (4) pe poziţia 1 
Pentru a testa funcţionarea corespunzătoare, apăsaţi butonul Test (3). Prin această 
operaţiune, semnalul emis şi perceput de animale este transformat, astfel încât să fie 
perceptibil şi pentru urechea umană. 
 

Întreţinere 
Aparatul nu necesită întreţinere, exceptând curăţarea periodică. Este suficient să îl 
ştergeţi cu o lavetă uscată. Nu utilizaţi soluţii sau lichide pentru curăţare. 
 

Date tehnice 
Greutate:  160 g 
Dimensiuni: 13,7 x 8,2 x 5,5 cm 
Culoare: verde 
Alimentare: 9V/DC (6 baterii 1,5V AA, sau adaptor alimentare 9V/DC 200 mA) 
Volum sunet: 87 dB 
Frecvenţă: 18000 – 24000 Hz 
Unghi:  orizontal 110° (aprox. 10m), vertical 60° (aprox. 6m ) 
Clasă protecţie IP43 
 

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice 
 

Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, pentru a 
proteja viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru a utiliza resursele naturale în 
mod prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele 
electronice şi electrice nefuncţionale la autorităţile abilitate în fiecare stat. 
Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică necesitatea dezafectării 
speciale a produsului, separat de deşeurile menajere. 

 
Dezafectarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile 

   
Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi acumulatorii reîncărcabili la 
locurile speciale de colectare. Este interzisă dezafectarea bateriilor şi 
acumulatoriilor odată cu deşeurile menajere. Bateriile şi acumulatorii conţin 
elemente periculoase pentru mediu şi sănătatea oamenilor. Aceste 
elemente sunt inscripţionate pe fiecare baterie/acumulator ( Cd – Cadmiu, 
Hg – Mercur, Pb – Plumb). 

 
 


