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MANUAL DE UTILIZARE 
 

Dispozitiv cu ultrasunete 
pentru îndepărtare câini  

Cod produs: 710003 
Versiune 06/11 

 
Destinaţia de utilizare 
Aparatul este realizat pentru alungarea câinilor. Aparatul 
detectează fiecare lătrat de câine şi emite semnale acustice 
sau ultrasonice care alungă câinii. 
Aparatul are două moduri de utilizare: cu ultrasunete sau cu 
semnale acustice (până la 120 dB). 
Aparatul se activează automat când un câine latră, dar poate 
fi activat de asemenea, prin intermediul telecomenzii (max. 
25m). 
Aparatul este alimentat prin intermediul unui transformator 
de 9 V/DC. Aparatul are conexiune pentru o baterie de 9V 
cate poate fi utilizată pe termen scurt dacă se întrerupe 
curentul. Telecomanda este alimentată cu o baterie de 12 V 
23A. 
Este inclusă şi o husă de protecţie transparentă. Aceasta 
permite utilizarea produsului şi afară. 
Orice altă utilizare decât cea descrisă aici nu este posibilă şi 
poate deteriora aparatul. Există de asemenea pericol de foc, 
scurtcircuit sau electrocutare.  
Nici un component din acest set nu poate fi ajustat sau 
modificat. 
Ţineţi cont de toate instrucţiunile de siguranţă din acest 
manual de utilizare. 
Produsul corespunde normelor naţionale şi europene. Toate 
denumirile produselor sunt mărci înregistrate şi aparţin 
companiei. 
Toate drepturile rezervate. 
 
Explicarea simbolurilor 

Un fulger într-un triunghi atrage atenţia asupra 
pericolului de electrocutare. 
 

Semnul de exclamare într-un triunghi atrage 
atenţia asupra riscurilor particulare asociate 
manevrării, funcţionării şi operării produsului. 

 

Simbolul mâinii indică prezenţa unor sfaturi 
speciale şi informaţii despre operare.  

 
Instrucţiuni de siguranţă 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele 

materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor 
de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se 
pierde dreptul la garanţie!  
• Difuzorul integrat (1) generează un sunet la un volum de 

120dB. Nu ţineţi aparatul aproape de ureche. Poate 
afecta auzul. 

• Conversia sau modificarea neautorizată a produsului este 
inadmisibilă din motive de securitate CE. 

• Nu folosiţi aparatul în instituţii medicale. Deşi aparatul 
emite semnale radio slabe, totuşi poate duce la proasta 
funcţionare a sistemelor medicale. La fel se poate 
întâmpla în alte locuri de acest tip.  

• Aparatul poate fi alimentat cu o baterie de 9 V pentru o 
scurtă perioadă de timp (de pildă, în cazul întreruperii de 
curent) sau de la priză cu ajutorul transformatorului de 9 
V/DC. Telecomanda este alimentată cu o baterie de12 V 
23A.  

• Produsul nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna 
copiilor. Aveţi grijă în mod special când copiii se află prin 
preajmă. 

• Manevraţi produsul cu grijă, poate fi deteriorat prin 
impact, cădere accidentală, fie şi de la mică înălţime. 

 
Informaţii despre baterii 
• Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. 
• Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi bateriile 

în aparat. 
• Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, există riscul de a fi 

înghiţite de copii sau animale de casă. Dacă acest lucru s-
a întâmplat, adresaţi-vă imediat unui medic.  

• Bateriile care prezintă scurgeri pot provoca arsuri grave 
în contact cu pielea. De aceea, vă recomandăm să purtaţi 
mănuşi când le înlocuiţi. 

• Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate, 
dezasamblate sau aruncate în foc. Risc de explozie. 

• Nu demontaţi niciodată bateriile. 
• Nu încercaţi să încărcaţi bateriile obişnuite. Risc de 

explozie! 
• Dacă nu folosiţi aparatul mai multă vreme, scoateţi 

bateriile sau acumulatorii din el. O baterie descărcată 
poate prezenta scurgeri care să deterioreze aparatul. 

 
Descrierea produsului 

 
1. Difuzor (semnale acustice) 
2. Control precizie  
3. Buton frecvenţă  
4. Senzor 
5. Convertor de sunet (semnale cu ultrasunete) 
6. Aparat de montare pe zid 
7. Led de stare (audio) 
8. Led de stare (ultrasunete) 
9. Compartimentul bateriei 
10.  Bază de fixare 
11. Priză de alimentare (9 V/DC) 

 
Pornirea 
• Deschideţi capacul compartimentului bateriei (9) şi 

conectaţi o baterie de 9 V, respectând polaritatea 
corectă. 

• Închideţi compartimentul bateriei. 
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• Deschideţi capacul compartimentului bateriei, având 
grijă să respectaţi polaritatea corectă.  

• Închideţi carcasa şi fixaţi şuruburile la loc. 
• Dacă este necesar, conectaţi cablul de joasă tensiune la 

blocul de alimentare la priză (9V/DC) (11). 
• Selectaţi modul de operare dorit, frecvenţa dorită cu 

butonul de frecvenţă (2). 
• Selectaţi gradul de precizie dorit, cu ajutorul butonului 

de precizie (2) (OFF – produsul este dezactivat şi oprit). 
• Conectaţi aparatul la o priză obişnuită (230 V/50Hz).  

 

Dispozitivul poate fi aşezat pe suport sau poate fi 
instalat pe zid. În acest scop, aparatul are un 
suport de fixare pe perete (6). 
Lungimea cablului de alimentare este de cca. 21 m. 
 

Înlocuirea bateriei din telecomandă 
Dacă aria de funcţionarea a telecomenzii descreşte sau dacă 
ledul de stare al telecomenzii nu mai luminează înseamnă că 
trebuie înlocuite bateriile. 
Pentru aceasta, procedaţi în felul următor: 
• Deschideţi carcasa telecomenzii, dacă bateria de 12 V 

(tip 23 V) nu este introdusă de la livrare. Pentru aceasta 
îndepărtaţi cele trei şuruburi.  

• Scoateţi bateria de 12 V/23A 
• Introduceţi o baterie nouă, cu respectarea polarităţii 

corecte.  
• Închideţi carcasa cu ajutorul celor două picioruşe şi fixaţi 

şuruburile la loc. 
 
Înlocuirea bateriilor în aparat 

Aparatul poate fi alimentat pe termen scurt de la o 
baterie de 9 V în cazul în care se întrerupe curentul 
de pildă.  

Pentru a schimba bateria procedaţi astfel: 
• Desfaceţi capacul compartimentului bateriilor (9) de pe 

spatele aparatului.  
• Scoateţi bateria de 9 V. 
• Închideţi capacul compartimentului bateriei.  
 
Întreţinere şi curăţare 
Aparatul nu necesită service şi întreţinere specială, în afară 
de curăţarea ocazională.  
E suficientă curăţarea aparatului cu o cârpă curată. Nu 
folosiţi agenţi chimici agresivi care pot deteriora carcasa. 
Praful poate fi îndepărtat cu o perie moale sau cu un 
aspirator. 
 
Eliminarea elementelor uzate 
a) General 
Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate cu 
normele în vigoare pentru a proteja mediul înconjurător şi 
sănătatea umană şi utilizarea resurselor naturale în mod 
prudent şi raţional. Un „x” peste un tomberon semnifică 
faptul că aparatul nu poate fi aruncat decât în locuri special 
amenajate şi nu la gunoiul menajer. 
 
b) Baterii şi acumulatori 
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 centrele 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 
uzaţi la locurile speciale de colectare. Este interzisă 
dezafectarea bateriilor şi acumulatorilor împreună 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).  
 
Date tehnice 
a) Dispozitiv cu ultrasunete anti-câini 
Alimentare:  9 V/DC prin bloc de alimentare inclus 
Presiune sonoră semnal acustic:  până la 120 dB 
Frecvenţă ultrasunete:  26 kHz 
Masă:    aprox. 200 g (fără baterii) 
Dimensiuni:  aprox. 170x124x36 mm 
 
b) Telecomanda 
Alimentare:   baterie 12 V/23A 
Rază de acţiune:  cca. 25 m (în funcţie de condiţiile 

ambientale) 
Frecvenţă:   433,05 – 434,79 MHz 
Masă:    aprox. 30 g (fără baterii) 
Dimensiuni:   aprox. 66 x 46 x 16 mm 

 
c) Transformator 
Tensiunea de intrare:  230 V/50 MHz 
Tensiunea de ieşire:  9 V/DC (300mA) 
 
Declaraţie de conformitate 
Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau 
(Germania), declară că produsul corespunde normelor şi 
cerinţelor din 1999/5/EG. 

Declaraţia de conformitate pentru acest produs se 
află pe www.germanelectronics.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi 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 şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


