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MANUAL DE UTILIZARE 
 

APARAT CU ULTRASUNETE ÎMPOTRIVA 
DĂUNĂTORILOR CONRAD VARIO 

Cod produs: 710004 

 
Domenii de utilizare 
 

Aparatul cu ultrasunete împotriva dăunătorilor este eficient 
în  cazul  şoarecilor,  şobolanilor  şi  al  altor  dăunători. 
Frecvența  de  operare  este  de  la  20.000  la  60.000  Hz 
(ultrasunete).  
 

Produsul are un comutator de frecvență, cu ajutorul căruia 
puteți modifica  frecvența până  la nivelul dorit. Un  „buton 
de test” permite testarea facilă a funcționalității.  
 

Tensiunea  electrică  este  asigurată  cu  ajutorul  unui 
transformator de 9V/DC, inclus în colet.  
 

Toate  componentele  furnizate  sunt  potrivite  doar  pentru 
folosirea în spații uscate.  
 

Citiți  în  întregime manualul de utilizare  înainte de a  începe 
să  folosiți  produsul.  Acesta  serveşte  nu  numai  protecției 
dispozitivului  ci,  mai  ales,  vieții  dvs.  Citiți  toate 
instrucțiunile de utilizare şi de siguranță înainte de folosirea 
produsului.  
 

Acest  aparat  corespunde  normelor  CE  şi  îndeplineşte 
directivele  europene  în  vigoare.  Toate  denumirile  şi 
descrierile  produsului  incluse  în  acest  manual  reprezintă 
bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate. 
 
Explicații simboluri 
 

Țineți cont de următoarele simboluri: 
Simbolul „fulger  în triunghi” este folosit atunci când 
există  pericole  legate  de  sănătatea  umană,  de  ex. 
electrocutare. 
Simbolul  „semnul  exclamării  în  triunghi”  indică 
faptul că  informația prezentată este  importantă,  iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul  „mână”  apare  atunci  când  este  vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  

 
Funcții  
 

Zona  de  acțiune:  aparatul  Vario  cu  ultrasunete  împotriva 
dăunătorilor  se pretează  la  suprafețe deschise, de  la  circa 
418 m² până la 465 m².  
 

Buton  de  test:  pe  spatele  aparatului  de  combatere  a 
dăunătorilor se află un buton de test. Butonul de test emite 
un sunet care poate fi auzit de urechea umană. Butonul are 
rol de testare a funcționalității.  
 

Controlul frecvenței: aparatul are în spate un buton rotativ, 
care poate fi utilizat pentru a modifica frecvența dorită.  
 
Instrucțiuni de siguranță 
 

Vă  rugăm  citiți  în  întregime manualul  de  utilizare 
înainte de a începe să utilizați produsul.  
În  cazul  defecțiunilor  produse  ca  urmare  a 

nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de 

utilizare  se  pierde  dreptul  la  garanție.  Nu  ne  asumăm 
responsabilitatea pentru daunele ce pot  rezulta  în aceste 
situații! 

Nu  ne  asumăm  răspunderea  pentru  daunele 
materiale  sau  umane  ce  pot  rezulta  ca  urmare  a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 

instrucțiunilor  de  siguranță  prezentate  în  manual.  În 
aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  
 

Difuzorul integrat generează un volum sonor de până la 105 
dB. Nu apropiați difuzorul de ureche, pentru că acest  lucru 
vă poate afecta auzul. 
 

Feriți aparatul de temperaturi extreme, contactul direct cu 
razele  soarelui,  umiditate,  vibrații  puternice  sau  presiuni 
mecanice extreme. 
 

Dacă  transportați  produsul  dintr‐un  spațiu  rece  într‐unul 
cald sau  invers componentele sale au nevoie de ceva timp 
pentru stabilizare. Acest  lucru  îl ajută să se aclimatizeze  la 
temperatura ambientului, înainte de a‐l folosi. 
 

Adresați‐vă unui specialist dacă aveți nedumeriri  legate de 
modul corect de funcționare a componentelor sistemului. 
 

Din motive  legate  de  siguranță  şi  autorizare  (CE)  nu  sunt 
permise  deschiderea,  reconfigurarea  sau  modificarea 
arbitrară a produsului.  
 

Alimentarea  cu  curent  se  face  cu  ajutorul  unui 
transformator de priză de 9V/DC, inclus în colet. 
 

Nu  lăsați  materialul  de  ambalare  la  voia  întâmplării  şi 
nesupravegheat.  Pungile  şi  ambalajele  din  plastic  pot  fi 
jucării periculoase pentru copii, putând exista pericolul de 
sufocare.  
 

Dacă  observați  că  aparatul  nu  mai  poate  fi  operat  în 
siguranță,  deconectați‐l  şi  asigurați‐vă  că  nu mai  poate  fi 
operat.  
Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
‐ prezintă daune evidente 
‐ nu mai funcționează 
‐ produsul a  fost depozitat  în condiții  improprii o perioadă  
mai lungă de timp 
sau 
‐ produsul a fost transportat în condiții improprii 
 

Dacă  produsul  este  folosit  în  medii  profesionale  trebuie 
respectate  normele  legale  privind  protecția  la  locul  de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  
 

Produsul  nu  este  o  jucărie,  de  aceea  nu  are  ce  căuta  în 
mâinile  copiilor. Manifestați o  atenție  sporită  atunci  când 
copiii sunt prin preajmă.  
 

Toate  componentele aparatului  sunt potrivite doar pentru 
folosirea în interior, în spații uscate. 
 

Manevrați produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căderea 
chiar şi de la înălțimi relativ mici pot defecta aparatul.  
 

Deconectați  întotdeauna  produsul  de  la  rețeaua  electrică 
înainte de a‐l curăța.  
 

Nu  trageți de cablul de alimentare al  transformatorului de 
priză.  Întotdeauna  deconectați‐l  de  la  rețeaua  de  curent 
prinzând de ştecher.  
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Este  interzis  să  atingeți  transformatorul  având  mâinile 
umede. Risc de electrocutare! 
 

Nu înlocuiți niciodată singur un cablu de alimentare defect. 
În asemenea cazuri, deconectați‐l de la priză şi apelați la un 
atelier specializat.  
 

Nu  turnați  niciodată  lichide  peste  aparatele  electrice. 
Pericol de  incendiu sau electrocutare. Dacă  lichidul ajunge 
în interiorul aparatului deconectați‐l imediat de la sursa de 
curent,  scoateți  transformatorul  din  priză  şi  consultați  un 
specialist.  
 

Întreținerea, operațiile de ajustare  şi de reparații nu pot  fi 
realizate decât de către personal specializat. 
 

Dacă aveți alte întrebări la care nu găsiți răspunsul în acest 
manual  vă  rugăm  să  vă  adresați  departamentului  nostru 
tehnic.  
 

Nu închideți animale într‐o cameră în care funcționează un 
aparat  împotriva  dăunătorilor,  pentru  că  reprezintă  o 
cruzime. Dați‐le animalelor o şansă de a scăpa! 
 
Conectarea  la  curent  şi  punerea  în  funcțiune  a 
aparatului 
 

Nu  închideți  animale  într‐o  cameră  în  care 
funcționează  un  aparat  împotriva  dăunătorilor 
pentru că reprezintă o cruzime. Dați‐le animalelor 

o şansă de a scăpa! 
 

Nu  plasați  aparatul  împotriva  dăunătorilor  în 
spatele  mobilei  sau  a  altor  obiecte  compacte. 
Acest lucru va reduce considerabil raza de acțiune.  

 

Alegeți  un  loc  potrivit  într‐o  zonă  uscată,  pe  o  suprafață 
stabilă, dreaptă şi fără vibrații.  
Pentru a‐l alimenta cu curent, conectați ştecherul de voltaj 
redus al  transformatorului de priză  la mufa de alimentare 
din spatele aparatului (9V/DC 300 mA).  
 

Acum  introduceți  transformatorul  în  priza  conectată  la 
instalația electrică a casei. (230 V/AC 50 Hz). 
 

Dispozitivul  începe să  funcționeze. Acest  lucru este  indicat 
de ledul care luminează în roşu. 
 

Acum  fixați  comutatorul  de  frecvență  de  pe  spatele 
aparatului pe poziția „Lo”.  
 

Faceți o probă de  funcționare. Pentru acest  lucru, apăsați 
butonul  test  de  pe  spatele  aparatului  împotriva 
dăunătorilor.  
 
Curățare şi întreținere  
 

La  acest  produs  nu  sunt  necesare  operații  de  întreținere, 
decât cele de curățare ocazională.  
Înainte  de  curățare,  scoateți  transformatorul  din  priza  de 
curent.  
Pentru  curățarea  produsului  este  suficient  un  material 
uscat, curat, fără scame.  
Nu  folosiți  soluții  abrazive,  căci  acestea  pot  lăsa  urme  pe 
carcasă. Praful poate  fi  îndepărtat  foarte uşor  cu o  lavetă 
moale şi curată sau un aspirator.  
 
 

Eliminarea deşeurilor 
 

Produsele  electrice  şi  electronice  nu  trebuie  aruncate  în 
gunoiul menajer.  
 

Vă rugăm să vă dispensați de produs atunci când nu 
vă  mai  este  de  folos,  în  concordanță  cu  legea 
privind eliminarea deşeurilor.  

 
Date tehnice 
 

a) Aparatul împotriva dăunătorilor 
Tensiune electrică:   9V/DC (transformatorul inclus) 
Consum de curent:   max. 300 mA 
Presiune acustică:   max. 105 dB 
Domeniu de frecvență:   20 ‐ 60 KHz 
Suprafață de acțiune:   aprox. 418 m² până la 465 m² (în 

funcție de condițiile ambientale) 
Dimensiuni:     aprox. 115 x 85 x 90 mm 
Greutate:     aprox. 202 g 

 
b) Transformator de priză 

Tensiune de intrare:   220‐240 V/AC 50 Hz 
Tensiune de ieşire:   9V/DC(300 mA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste  instrucțiuni  de  utilizare  reprezintă  o  publicație  a  German 
Electronics  SRL  (Sucevei  nr.14/201,  Oradea,  România)  şi  Conrad 
Electronics GmbH (Klaus‐Conrad‐Straße 1, D‐92240 Hirschau, Germania). 
 

Toate  drepturile,  inclusiv  cele  aferente  traducerii,  sunt  rezervate. 
Reproducerea  prin  orice  mijloace,  de  exemplu  prin  fotocopiere, 
microfilmare, sau prin  introducerea  în sisteme electronice de procesare a 
datelor,  necesită  în  prealabil  aprobarea  scrisă  a  editorului.  Retipărirea, 
chiar şi parțială, este interzisă.  
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului 
la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de 
a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înştiințare prealabilă. 
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