
Dispozitiv împotriva câinilor şi pisicilor 
Cod produs 620109 
 

Instrucţiuni de utilizare 
 
Destinaţia utilizării 
Produsul este folosit pentru alungarea animalelor precum câinii şi 
pisicile, din grădina dumneavoastră sau din alte locaţii.  
 
Dispozitivul funcţionează cu ajutorul unei baterii de 9 V (nu este inclusă 
în pachetul de livrare) şi poate fi instalat şi pus în funcţiune atât în 
încăperi cât şi în spaţii exterioare protejate.  
 
Un senzor IR este încorporat şi poate detecta schimbările de 
temperatură din zona acoperită (ex. la trecerea vreunui animal). Atunci, 
dispozitivul emite un puternic sunet de frecvenţă înaltă (inaudibil urechii 
umane). Cu ajutorul unui LED se semnalizează starea de funcţionare 
corespunzătoare.  
Sunetul generat este insuportabil pentru animale, astfel încât ei vor 
părăsi locul de origine al zgomotului (zona în care dispozitivul este 
montat).  
 
Prezentul dispozitiv corespunde cerinţelor legale naţionale şi europene. 
Numele tuturor companiilor şi inscripţionările produsului conţinut în 
prezenta sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate 
drepturile rezervate.  
 
Produsul conţine 

‐ Dispozitiv electric împotriva câinilor şi pisicilor 
‐ Suport pentru perete 
‐ Instrucţiuni de utilizare 

 
Instrucţiuni de siguranţă 

 Garanţia se va pierde în cazul în care daunele vor fi 
cauzate de nerespectarea acestor instrucţiuni de 
siguranţă. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daune 

rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului! 
În asemenea cazuri  garanţia va fi considerată nulă şi neavenită. 
 

• Din morive de siguranţă şi de licenţiere (CE), transformarea  
şi/sau modificările neautorizate aduse produsului nu sunt 
permise.   

• Produsul este proiectat pentru instalarea în interior şi zone 
exterioare protejate. La montarea produsului în zone în aer 
liber, vă rugăm să luaţi în considerare poziţia de instalare al 
dispozitivului, în caz contrar apa poate intra în produs.  

• Dispozitivul funcţionează doar cu baterie de  9 V. 
• Dispozitivul nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna 

copiilor.   
• Nu lăsaţi ambalajul produsului aruncat cu neglijenţă în jur, 

deoarce acesta poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii. 
• Manipulaţi produsul cu grijă. Poate fi deteriorat prin impact, 

lovituri sau prin cădere chiar şi de la o înălţime mică.  
 
Informaţii privind bateria şi acumulatorul  

• Bateriile/acumulatorii sunt interzise copiilor. 
• Nu lăsaţi bateriile/bateriile reîncărcabile la îndemână. Există 

riscul să fie înghiţite de copii sau de animalele de companie.  
Într-un astfel de caz, solicitaţi asistenţă medicală imediat! 

• Bateriile/acumulatorii nu trebuiesc niciodată scurt-circuitaţi sau 
aruncaţi în foc. Pericol de explozie. 

• Baterille/bateriile reîncărcabile deteriorate sau care se scurg 
pot cauza arsuri când intră în contact cu pielea, prin urmare 
trebuiesc folosite mănuşi de protecţie corespunzătoare.  

• Nu reîncărcarţi bateriile normale. Pericol de foc şi explozie! 
Încărcaţi doar bateriile reîncărcabile, destinate acestui scop; 
folosiţi încărcători de baterie corespunzători. 

• Asiguraţi-vă ca polaritatea să fie corectă când introduceţi 
bateriile/bateriile reîncărcabile (acordaţi mare atenţie polarităţii) 

• În cazul unei perioade mai lungi de neutilizare (ex. din timpul 
depozitării) scoateţi bateria/acumulatorul  din interior pentru a 
evita deteriorarea datorită posibilei scurgeri a 
bateriei/acumulatorului. 

• Reîncărcaţi acumulatorul la fiecare trei luni, în caz contrar auto-
descărcarea poate duce la descărcarea totală şi deteriorarea 
acumulatorului. 

o Unitatea poate funcţiona cu acumulator de 9 V.  
Totuşi, durata de viaţă se diminuează datorită 
capacităţii şi tensiunii puţin mai reduse. Mai mult, un 
acumulator este mai sensibil la temperaturile scăzute 
decât o baterie. Din acest motiv  recomandăm 
utilizarea bateriei alcaline de calitate (ex. Conrad-Best 
nr. 650 153).  

 
Elementele de funcţionare 
 
Sus 

 
Jos 
 
Vă rugăm reţineţi:  
La instalarea dispozitivului în zone exterioare protejate, atenţie la poziţia 
de montare! 
 

1. Deschizătură pentru emisie sunet ultraacustic 
2. LED de control 
3. Sistemul de lentile pentru senzorul PIR 
4. Întrerupător ON/OFF (PORNIT/OPRIT) 
5. Şine pentru suportul de perete 

Compartimentul bateriei este situat pe cealaltă parte al capacului. 
 
Descriere funcţională 
Senzorul PIR detectează radiaţiile termice emise de corpuri. Dacă 
radiaţiile termice se schimbă foarte repede, atunci sunetul ultraacustic 
este activat.  

Din acest motiv, mecanismul este de asemenea activat şi la trecerea 
autovehiculelor, la schimbarea rapidă a radiaţiilor solare, la trecerea 
persoanelor etc. 
 
După activare, sunetul ultraacustic va fi emis timp de aproximativ 20 de 
secunde.  Animalele precum câinii şi pisicile au o bună percepţie a 
acestei game de frecvenţă, în timp ce oamenii de obicei nu percep acest 
ton sau aud doar un sunet slab. 
 
Pentru animale sunetul este foarte deranjant, astfel că vor părăsi foarte 
repede zona de semnal. 
Prin urmare, cu acest produs o anumită zonă poate fi ţinută liberă de 
câini şi de pisici.  
 
Introducerea şi înlocuirea bateriei 

• Deschideţi compartimentul pentru baterii şi introduceţi o baterie  
de 9 V, puneţi clema de conectare pe baterie.  

     Închideţi compartimentul  de baterii cu grijă, astfel încât  cablul 
suportului de baterie să nu fie blocat sau deteriorat.  

• Ocazional va trebui să verificaţi funcţionalitatea unităţii. LED –ul 
(2) este acoperit şi situat în spatele lentilelor de plastic (3) al 
senzorului PIR. Ideal ar fi să faceţi verificarea funcţionalităţii în 
întuneric, astfel LED –ul fiind mai uşor de detectat. Dacă LED –
ul nu pâlpâie, atunci bateria trebuie schimbată.  

 
Mişcaţi-vă în cadrul zonei acoperite (sau ţineţi mâinile în zona 
monitorizată) pentru a determina senzorul PIR să reacţioneze la 
schimbarea radiaţiei termice. Atunci unitatea va fi activată (sunetul 
ultraacustic va fi emis timp de aproximativ 20 de secunde, LED –ul va 
pâlpâi, iar dumneavoastră posibil să auziţi un sunet slab.  

• Funcţionarea cu acumulator este de asemenea posibilă. Totuşi, 
datorită capacităţii şi tensiunii slabe, durata de viaţă este foarte 
scurtă, motiv pentru care recomandăm utilizarea unei baterii 
alcaline de calitate (ex. Conrad-Best nr. 650 153). 

• Dacă dispozitivul este conectat la sursa de alimentare de pe 
suportul de perete, atunci acesta va trebui scos din priză 
înainte ca schimbarea bateriei să aibă loc.  

 
Montarea 
Vă rugăm utilizaţi suportul de perete livrat conform zonei operaţionale. 
Acesta trebuie montat la o înălţime de 30 până la 90 cm de la sol, astfel 
încât animalele să poată fi detectate. După aceea, dispozitivul este 
conectat la sursa de alimentare de pe suport.  
 
Vă rugăm reţineţi:  

• Funcţionarea în zonele exterioare protejate  este permisă 
doar aşa cum este prezentată în figura de sub „Elemente de 
funcţionare” (întrerupătorul trebuie să fie situat în partea de 
jos) şi aparatul doar conectat la suportul de perete. 

• În timpul fixării suportului de perete vă rugăm să vă asiguraţi 
că nu deterioraţi nici o linie de gaz, apă sau sursă de 
alimentare – pericol de accidentare! 

• Nu îndreptaţi senzorul PIR către surse de căldură, deoarece 
detectarea animalelor în trecere prin zona monitorizată ar 
putea fi anulată.  

• Fixaţi unitatea şi senzorul PIR în aşa fel încât să nu fie 
activate din greşeală.  Acest lucru se poate întâmpla de 
exemplu la trecerea maşinilor sau, dacă îndreptaţi senzorul 
PIR către trotuar, la trecerea pietonilor.  
În asemenea cazuri durata de viaţă se reduce.  



• La selectarea locului pentru montarea dispozitivului, evitaţi 
razele solare intense şi directe, vibraţiile, praful, căldura, frigul 
şi umezeala.  

 
Mod de operare 

• Cu întrerupătorul On/Off (Pornit/Oprit) (4) puteţi porni 
dispozitivul (ON). Apoi, senzorul are nevoie de aproximativ 30 
de secunde pentru ajustarea la radiaţia termică din mediul 
înconjurător.  

După aceea, funcţionarea corectă poate fi testată prin ţinerea 
mâinii în zona monitorizată. Dacă senzorul PIR detectează radiaţie 
de căldură diferită de cea a mediului înconjurător, LED –ul (2) 
începe să pâlpâie iar sunetul ultraacustic este emis timp de 
aproximativ 20 de secunde.  
• Închideţi dispozitivul (OFF) dacă nu mai aveţi nevoie de el. 
• Dacă utilizaţi dispozitivul în zone interioare (ex. pentru protecţia 

încăperii), atunci lăsaţi animalele să părăsească zona 
monitorizată de senzorul PIR (ex. într-o altă încăpere). 

 
Curăţarea 
Produsul nu necesită nici un fel de întreţinere, nu se dă jos. Pentru a 
curăţa dispozitivul folosiţi doar o pânză curată, uscată, moale, fără puf, 
care poate fi umezită în apă călduţă dacă aparatul este foarte murdar.  
 
Trebuie să curăţaţi în special suprafaţa sistemului de lentile pentru a 
asigura o detectare de calitate. Nu apăsaţi prea tare pe lentile (pericol de 
zgârâiere sau deteriorare). 
 
Dezafectarea 
a. Informaţii generale 

 
La sfârşitul duratei sale de viaţă, dezafectaţi produsul 
conform reglementărilor statutare în vigoare. 
 

b. Bateriile şi bateriile reîncărcabile 
Dumneavoastră, ca şi utilizator final, sunteţi obligat prin lege să returnaţi 
toate bateriile/acumulatorii uzate. Dezafectarea bateriilor/acumulatorilor  
împreună cu deşeurile menajere este interzisă. 
 

Bateriile/bateriile reîncărcabile conţinând substanţe 
dăunătoare sunt marcate cu următoarele simboluri care 
arată că dezafectarea lor  la deşeurile menajere este 
interzisă. Prescurtarea pentru metalele grele de bază este 

următoarea: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb (inscripţionate pe 
baterie/baterie reîncărcabilă, ex. sub iconiţa tomberonului din partea 

stângă).  
Puteţi preda bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, fără nici 
o taxă, la punctele de colectare din zona dumneavoastră 
sau oriunde se vând baterii şi baterii reîncărcabile.  

Astfel, îndepliniţi obligaţiile legale şi contribuiţi la protecţia mediului 
înconjurăzor.  
 
Sugestii şi Note 

• După introducerea bateriei, senzorul PIR are nevoie de cel 
puţin 30 de secunde până la intrarea în starea de funcţionare 
normală. În timpul acesta, mecanismul de declanşare posibil să 
nu funcţioneze deloc sau doar parţial.  

• Pentru garantarea unei durate de viaţă mai lungi , senzorul PIR 
nu trebuie să fie declanşat inutil. Alegeţi o locaţie de instalare 
corespunzătoare.  

• Dacă dispozitivul este folosit într-un apartament, lăsaţi animalul 
să iasă afară.  Supunerea permanentă al unui animal la sunet 
ultraacustic este considerată cruzime! 

• Animalele au nivele de sensibilitate diferite la semnalele 
ultraacustice. În timp ce unele pleacă imediat, altele pot fi mai 
puţin afectate. Este de asemenea posibilă apariţia efectului de 
obişnuinţă cu locaţia acestui sunet. În acest caz, va trebui să 
schimbaţi locaţia de instalare.  

• Animalele pot deveni agresive sau să muşte, dacă dispozitivul 
este aşezat în mediul lor înconjurător. Dacă, de exemplu, 
observaţi acest lucru la câinele dumneavoastră, din motive de 
siguranţă va trebui să renunţaţi la utilizarea dispozitivului.  

 
Specificaţii tehnice 
Tensiune de lucru: ............................baterie tip bloc de 9 V 
Consum curent: ................................în repaus aprox. 50 µA 
                     în lucru aprox. 100 mA 
Timp de conectare:............................aprox 20 secunde pe 

mişcare detectată. 
Unghi senzor PIR: .............................orizontal aprox. 1300 
Distanţă PIR: .......................................max. 9 m 
Frecvenţă ton: ...................................23 kHz 
Dimensiuni:........................................114 x 114 x 88 mm 
Greutate:............................................180 g (fără baterie) 
Temperatura de lucru: ...................... +5°C … +40°C 


