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Destinația de utilizare 
 

Dispozitivul solar vibrant anti‐cârtițe a fost conceput pentru 
a  respinge  rozătoarele  din  mediul  subteran,  precum  sunt 
cârtițele şi şoarecii, prin generarea de unde de sunet. 
Aria  de  utilizare  pentru  acest  produs  este  în  grădini  şi  în 
zonele cu gazon. 
Cele  3  micro  bateriile  incluse  de  1.2V  (tip:  AAA)  sunt 
reîncărcate  de  către  celula  solară;  bateriile  uzate  nu 
trebuiesc înlocuite. 
Orice altă utilizare în afară de cele descrise mai sus pot duce 
la deteriorarea produsului şi implică risc de scurt‐circuit, foc, 
şoc electric, etc. Instrucțiunile de siguranță trebuiesc urmate 
în totalitate. Nici o piesă a produsului nu trebuie modificată 
sau reasamblată. 
Instrucțiunile de siguranță trebuiesc respectate în totalitate! 
 
Explicarea simbolurilor 
 

Simbolul  fulgerului  cuprins  într‐un  triunghi  indică 
un pericol, de exemplu, pericolul de şoc electric. 
 

Semnul de exclamare  indică  informații  importante 
ce  trebuie  strict  respectate,  prezente  în  acest 
manual de utilizare. 

 

Simbolul  „mâinii”  indică  informații  speciale  sau 
sfaturi despre utilizarea aparatului. 

 
Instrucțiuni de siguranță 
 

Garanția  va  fi  nulă  în  cazul  în  care  aparatul  este 
deteriorat  din  cauza  nerespectării  instrucțiunilor 
de utilizare. Nu ne asumăm nici o responsabilitate 
pentru  daunele  colaterale  ce  rezultă  din 
nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. 
Nu ne asumăm nici o  răspundere pentru daunele 
materiale  sau  umane  cauzate  de  către  utilizarea 
incorectă  sau  nerespectarea  instrucțiunilor  de 
siguranță. Garanția va fi nulă în astfel de cazuri. 

• Conversia sau modificarea neautorizată a aparatului nu 
este  permisă  din motive  de  siguranță  şi  de  aprobare 
(CE). 

• Nu  atingeți  bateriile  scurse  sau  oxidate  cu  mâinile 
goale. Utilizați mănuşi de protecție. 

• Sursa de alimentare pentru dispozitivul alimentat solar 
anti‐cârtițe constă  într‐o combinație de celulă solară şi 
baterii reîncărcabile. Celula solară alimentează aparatul 
cu putere atunci când  radiația  solară este  suficientă  şi 
încarcă  simultan  cele  trei  micro  baterii  interne 
reîncărcabile de 1.2V  (tipul: AAA). Atunci  când  lumina 
solară este slabă, bateriile încep să alimenteze aparatul. 

• Produsul  nu  trebuie  expus  la  temperaturi  extreme, 
vibrații puternice sau stres mecanic intens. 

• După  schimbări  rapide  de  temperatură,  produsul 
necesită  timp  de  ajustare  la  temperatura  ambientală. 
Aşteptați până când produsul s‐a ajustat la temperatura 
ambientală înainte de a‐l utiliza. 

• Acest  produs  nu  este  o  jucărie  şi  nu  trebuie  lăsat  la 
îndemână copiilor! 

• Vă  rugăm  să  contactați  personalul  calificat  în  cazul  în 
care  nu  sunteți  siguri  despre  siguranța  sau  utilizarea 
corectă a produsului. 

• Nu  lăsați  niciodată  ambalajul  de  împachetare 
nesupravegheat. Materialele  plastice/pungile  etc.  pot 
deveni  jucării  periculoase  pentru  copii,  există  risc  de 
sufocare. 

• În cazul  în care aveți motive să credeți că nu mai este 
posibilă  utilizarea  în  siguranță,  deconectați  imediat 
aparatul şi protejați‐l împotriva pornirii accidentale. 

• Motive  din  care  puteți  presupune  că  utilizarea  în 
siguranță nu mai este posibilă pot fi: 

− aparatul prezintă deteriorări vizibile, 
− aparatul nu mai funcționează, 
− aparatul a fost depozitat în condiții nefavorabile 

pentru o perioadă lungă de timp, 
− aparatul  a  fost  supus  unor  tensiuni 

considerabile în timpul transportului. 
• Pe  sit‐urile  industriale,  trebuiesc  urmate  regulile  de 

prevenție  a  accidentelor  privind  instalațiile  şi 
echipamentele electrice. 

• Componentele  sistemului  sunt destinate doar utilizării 
interioare, în locații uscate. 

• Nu expuneți produsul la stres mecanic. Căderea, chiar şi 
de  la  o  înălțime  mică,  precum  şi  presiunea,  pot 
deteriora produsul. 

• Întreținerea,  reglarea  şi  repararea  aparatului  poate  fi 
efectuată doar de către un specialist calificat sau  la un 
magazin de reparații specializat. 

• În cazul  în care aveți  întrebări, a căror răspunsuri nu  le 
regăsiți  în  acest  manual  de  utilizare,  vă  rugăm  să 
contactați  serviciul  nostru  tehnic  sau  un  specialist  în 
domeniu. 

 
Note cu privire la bateriile reîncărcabile 
 

• A nu se lăsa bateriile la îndemâna copiilor. 
• Utilizați doar baterii reîncărcabile pentru acest produs. 

Nu  reîncărcați  bateriile  normale.  Există  riscul  unei 
explozii! 

• Vă  rugăm să  fiți atenți  la polaritatea corectă  (plus/+  şi 
minus/‐) atunci când introduceți bateriile. 

• Nu  lăsați bateriile nesupravegheate; există  riscul  ca a‐
cestea să fie înghițite de copii sau de către animale do‐
mestice. În cazul înghițirii, consultați imediat un medic. 

• Puteți suferi arsuri  în cazul  în care pielea dumneavoas‐
tră  intră  în contact cu bateriile scurse sau deteriorate. 
Din acest motiv, vă rugăm să purtați mănuşi de protec‐
ție adecvate atunci când intrați în contact cu acestea. 

• Asigurați‐vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate, rupte în 
bucăți  sau  aruncate  în  foc  deschis.  Există  riscul  unei 
explozii! 

• În cazul  în care nu utilizați produsul pentru o perioadă 
lungă de timp (de exemplu, când acesta este depozitat), 
înlăturați  bateriile.  Bateriile  reîncărcabile  pot  curge  şi 
pot cauza deteriorarea produsului; acest  lucru duce  la 
pierderea garanției! 

 
Pentru înlăturarea bateriilor şi bateriilor reîncărcabile într‐un 
mod  ce  nu  afectează  mediul,  vă  rugăm  să  citiți  capitolul 
„Înlăturarea”. 
 



Descrierea funcționării 
 

Dispozitivul solar vibrant anti‐cârtițe produce unde de sunet 
la  un  interval  de  30  de  secunde  cu  game  de  frecvențe  de 
încărcare. 
Deoarece majoritatea rozătoarelor din mediul subteran au o 
vedere slabă şi au un bun simț al auzului, aceste vibrații de 
joasă  frecvență  au  un  efect  iritant  pentru  aceste  animale. 
Acest  lucru  face  aceste  animale  să  migreze  sau  să  evite 
zonele din apropierea aparatului. Acest aparat  funcționează 
la cârtițe, şoareci sau vole. 
Unitatea  de  alimentare  pentru  dispozitivul  anti‐cârtițe 
alimentat  solar  este  alcătuit  dintr‐o  combinație  de  celule 
solare  şi  baterii  reîncărcabile.  Cu  suficientă  lumină,  celula 
solară de pe partea de sus a aparatului asigură alimentarea 
cu  putere  şi  încarcă  bateriile  NiMH  incluse.  Atunci  când 
lumina  solară  este  slabă,  bateriile  încep  să  alimenteze 
aparatul. 
 
Introducerea bateriilor 
 

Introduceți bateriile în aparat în felul următor: 
− Deşurubați  capacul  de  etanşare  verde 

prin rotirea în sens invers rotirii acelor de 
ceasornic al acestuia. 

− Introduceți  cele 3 micro baterii de 1.2 V 
incluse  (tip: AAA),  respectând polaritatea 
corectă. 

− Închideți capacul de etanşare prin rotirea 
acestuia  în  sensul  rotirii  acelor  de 
ceasornic. 

 

Asigurați‐vă că ați închis capacul de etan‐
şare  într‐un  mod  adecvat.  Acest  capac 
protejează împotriva infiltrării umezelii. 

 
 
 
 
 
 
Instalarea 
 

Pentru  cel  mai  bun  efect  asupra  rozătoarelor  nedorite, 
aparatul  trebuie  amplasat  cât mai  aproape posibil de  locul 
unde apar cele mai multe animale. 
În  condiții  optime  aparatul  acoperă  o  zonă  de  până  la 
1,200m2.  Totuşi,  proprietățile  solului  pot  avea  o  influență 
semnificativă  asupra  zonei.  Solul  uscat,  solul  nisipos  şi 
pietrele mari, rădăcinile etc. au un efect negativ asupra zonei 
acoperite.  În  acest  caz,  acoperirea  unei  zone  mari  poate 
necesita mai multe aparate. 
 

Dispozitivul solar anti‐cârtițe trebuie amplasat astfel 
încât  celula  solară  să  fie  expusă  la  lumina  solară 
pentru  cât  mai  mult  timp  posibil,  astfel  încât 
bateriile  să  poată  fi  încărcate  cât mai  aproape  de 
maxim este posibil. 
 

Asigurați‐vă că  celula  solară nu este acoperită  sau umbrită. 
Nu  poziționați  dispozitivul  solar  anti‐cârtițe  sub  tufişuri, 
pomi, verande etc., deoarece acest  lucru  reduce expunerea 
la  soare.  În  acest  caz,  bateriile  incorporate  pot  să  nu  se 
încarce  suficient  şi  nu  vor  putea  astfel  să  alimenteze 
dispozitivul  solar  anti‐cârtițe  atunci  când  nu  este  lumină 
solară sau noaptea (se va reduce timpul de funcționare). 

Nu  aplicați  forță  atunci  când  amplasați  aparatul, 
de  exemplu,  lovituri  cu  ciocanul.  Acest  lucru  va 
deteriora  produsul.  Încercați  să  poziționați 
dispozitivul solar anti‐cârtițe  într‐un  loc  în care nu 
se  poate  nimeni  împiedica  de  el.  Asigurați‐vă  că 
firele nu  sunt deteriorate. De  aceea,  înainte de  a 
instala  aparatul,  asigurați‐vă  că  prin  locul  ales 
pentru  amplasare  nu  trec  fire  sau  țevi  pentru 
utilități (apă, electricitate, etc.). 
Produsul este protejat împotriva umezelii şi a ploii. 
Totuşi,  acesta  nu  trebuie  expus  la  jeturi  de  apă 
directe  şi  puternice.  Acest  produs  nu  trebuie 
instalat  direct  în  apă,  de  exemplu  într‐un  iaz  cu 
apă.  De  aceea,  asigurați‐vă  că  nu  există  risc  de 
formare a unei bălți în locația de instalare aleasă. 
Dacă  ați  amplasat  aparatul  într‐o  locație unde  se 
utilizează o maşină de tuns  iarbă, de tuns gazonul 
etc., aveți grijă să nu deteriorați dispozitivul solar 
anti‐cârtițe cu aceste unelte. 

Nu  loviți  produsul  cu  un  obiect  dur  pentru  a‐l  înfige  pe 
acesta în pământ. 
Este  recomandat  să  utilizați  produsul  în  prima  parte  a 
dimineții, pentru ca acesta să  fie expus suficient  la soare  şi 
bateriile acestuia să se poată încărca cât de mult posibil. 
Alegeți  un  loc  adecvat  pentru  amplasarea  aparatului,  de 
exemplu  peluza  sau  un  rând  de  flori.  Apăsați  dispozitivul 
solar anti‐cârtițe, cu vârful  înainte,  în pământ. Vârful ascuțit 
trebuie să intre în pământ până la marginea de jos a carcasei 
verde. În soluri dure se poate să fie necesar să faceți o gaură 
adecvată  înainte,  de  exemplu  prin  înfigerea  unui  țăruş  de 
lemn în pământ. 

S‐ar  putea  să  dureze  câteva  zile  înainte  ca  efectul 
aparatului  să  se  observe  şi  pentru  ca  rozătorii 
nedoriți să fie îndepărtați. 

 
Utilizarea dispozitivului anti‐cârtițe 
 

Timpul de operare din  timpul nopții a produsului variază  în 
funcție de anotimp, în funcție de orele cu lumină solară şi de 
puterea  soarelui.  În  timpul  perioadelor  lungi  fără  radiație 
solară  adecvată  (în  special  iarna)  este  posibil  ca  starea  de 
încărcare  a  bateriilor  să  fie  prea  slabă  pentru  a  permite 
aparatului să funcționeze pentru o lungă perioadă de timp. 
În timpul zilei, bateriile reîncărcabile vor  fi  încărcate cu mai 
puțină  energie  decât  energia  consumată  noaptea.  Acest 
lucru reduce inevitabil timpul de operare. 

Mențineți curată carcasa celulei solară. Aveți deo‐
sebită grijă ca celula solară să nu se murdărească şi 
ca  aceasta  să  fie  liberă, de exemplu de  zăpadă  şi 
gheață  iarna.  În caz contrar, celula solara  încorpo‐
rată nu va capta suficientă  lumină solară pentru a 
încărca bateriile. 
Temperaturile  scăzute  au  o  influență  negativă 
asupra duratei de  viață  a bateriilor  (reduc  timpul 
de  operare).  Pentru  o  utilizare  de  lungă  durată, 
fără probleme, vă recomandăm depozitarea apara‐
tului  într‐o  cameră  uscată,  caldă  şi  înlăturarea 
bateriilor  pe  timpul  iernii,  sau  când  aparatul  nu 
este utilizat pentru o perioadă lungă de timp. 

 
 
 
 



Întreținerea şi curățarea 
 

În  afară  de  curățarea  ocazională  a  produsului,  acesta  nu 
necesită  nici  un  fel  de  întreținere.  Produsul  nu  trebuie 
deschis. Prin deschiderea acesteia puteți deteriora produsul. 
Orice fel de  întreținere sau reparație trebuie efectuată doar 
de  către  personal  autorizat/atelier  autorizat.  Suprafața 
aparatului  trebuie  curățată  cu  ajutorul  unei  lavete  umede 
sau  cu  o  perie  uscată.  Nu  utilizați  niciodată  agenți  de 
curățare  agresivi  sau  soluții  chimice  deoarece  acestea  pot 
deteriora  suprafața  carcasei  şi  pot  afecta  funcționarea 
produsului. 
 
Înlăturarea 
 

a) Informații Generale 
Aparatele electronice sunt deşeuri periculoase şi nu 
trebuiesc aruncate împreună cu resturile menajere. 
Când  aparatul  a  devenit  de  nefolosit,  înlăturați‐l 
conform  reglementărilor  aflate  în  vigoare  la 
punctele  locale de colectare.  Înlăturarea  în gunoiul 
menajer este interzisă! 

 
b) Bateriile sau bateriile reîncărcabile 
Dumneavoastră,  ca  şi utilizator  final, aveți obligația  legală 
(Ordonanța cu privire la Baterii) să returnați toate bateriile 
uzate/bateriile reîncărcabile; înlăturarea acestora împreună 
cu resturile menajere este interzisă! 

Bateriile  şi acumulatorii  conțin  substanțe  toxice  şi 
sunt  însemnate cu simboluri ce  indică faptul că nu 
pot  fi  aruncate  împreună  cu  resturile  menajere. 
Simbolurile ce indică metalele grele sunt următoa‐
rele: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.  
Puteți preda gratuit bateriile sau acumulatorii uzați 
la  punctele  de  colectare,  sucursalele  noastre  sau 
oriunde se vând baterii sau acumulatori. 

 

Astfel  vă  veți  îndeplini  obligația  legală  şi  veți  contribui  la 
protecția mediului. 
 
Date tehnice 
 

Tensiunea de operare  3,6 V/DC (3 x 1.2V baterii 
reîncărcabile; tip: AAA) 

Frecvența    variabilă 
Intervalul de timp  30 de secunde 
Dimensiuni    aproximativ 320 x 80 x 80 mm 
Zona de utilizare  în  funcție de proprietățile  solului, 

până la 1200m2 
Temperatură utilizare  între +5ºC şi +50ºC 
Greutatea  aproximativ  350  grame  (inclusiv 

bateriile) 
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