
Manual de utilizare DISPOZITIV CU ULTRASUNETE ÎMPOTRIVA CÂRTIŢELOR 

Dispozitiv cu ultrasunete şi vibraţii împotriva cârtiţelor 
Cod produs: 670706 

 
Utilizare 

Acest dispozitiv este destinat pentru îndepărtarea cârtiţelor din curţi sau grădini. Dăunătoarele 
vor fi eliminate în termen de aproximativ 14 zile de la punerea în funcţionare a dispozitivului. În 
perioada de 14 zile este posibil să observaţi o activitate mai intensă a acestor animale. 
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 
Dispozitivul emite unde ultrasunete la intervale de 18 secunde. Cârtiţele au un simţ al auzului 
foarte dezvolat, astfel încât aceste unde emise le irită atât de tare încât vor pleca din zona de 
acţiune a dispozitivului. 

 
Operare 

- Introduceţi bateriile: rotiţi capacul, introduceţi bateriile respectând polaritatea, conform 
indicaţiilor de pe carcasă, apoi puneţi capacul la loc şi strângeţi-l bine. 
- Aşezaţi dispozitivul cât mai aproape de locul în care apar cele mai multe cârtiţe.  
- Săpaţi o adâncitură destul de adâncă pentru dispozitiv. 
- Introduceţi dispozitivul în poziţie perpendiculară, şi umpleţi adâncitura cu pământ, fixând 
dispozitivul. 
Atenţie! 
Este interzisă lovirea dispozitivului cu ciocan, sau forţat cu alte instrumente. 
Rezultatele vor fi vizibile în aproximativ 14 zile de la punerea în funcţiune. 
Schimbaţi bateriile o dată la 4-6 luni. 
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Întreţinere 
Aparatul nu necesită întreţinere. 
 
 
 Date tehnice 
Interval emitere ultrasunete 18 sec 
Dimensiuni  lungime 41,5 cm, diametru capac 5,1 cm 
Rază de acţiune în funcţie de teren: 1250 mp 
Temperatură util. +5  - +50°C 
Umiditate relativă ≤ 95% (non-condens) 
Alimentare  4 baterii 1,5 V 
Greutate  380g 
 
 

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 punctele de colectare special amenajate. 
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). 

  

 


