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MANUAL DE UTILIZARE 
 

DISPOZITIV SOLAR ANTI-DĂUNĂTORI 
CU SENZOR DE MIŞCARE 

Cod produs 710068 
Versiune 12/12 

  
Domenii de utilizare 
Cu ajutorul unui senzor de mişcare PIR, produsul activează 
un generator de ultrasunete cu o frecvenţă audio de aprox. 
23 KHz şi un bliţ cu leduri. Astfel, dispozitivul alungă 
animalele sălbatice. 
Alimentarea se face cu un acumulator încorporat care se 
încarcă de la celulele solare încorporate în produs dacă 
acestea sunt expuse la suficientă lumină solară. 
Acest produs îndeplineşte cerinţele tuturor directivelor 
naţionale şi europene în vigoare. Toate numele de 
companii şi produse sunt mărci înregistrate ale respectivilor 
proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 
Conţinutul coletului 
• Dispozitiv solar anti-dăunători 
• Instrucţiuni de utilizare 
 
Instrucţiuni de siguranţă 

 
 

Dreptul la garanţie se pierde în cazul daunelor 
rezultate ca urmare a nerespectării acestor 
instrucţiuni de siguranţă! Nu ne asumăm 
responsabilitatea pentru daunele rezultate. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune-
le materiale sau umane cauzate de utilizarea ne-
corespunzătoare sau de nerespectarea instrucţi-
unilor de siguranţă. În astfel de cazuri se pierde 
dreptul la garanţie. 

 • Din motive de siguranţă şi licenţă (CE) 
transformarea şi/sau modificarea neautori-
zată a produsului sunt interzise. 

• Acest produs nu este o jucărie şi nu trebuie 
lăsat la îndemâna copiilor. Instalaţi produsul 
aşa încât să nu se afle la îndemâna copiilor. 

• Nu lăsaţi ambalajele nesupravegheate. Aces-
tea pot deveni jucării periculoase în mâinile 
copiilor. 

• Manipulaţi produsul cu grijă; loviturile, şocu-
rile sau căderile accidentale, chiar de la înăl-
ţimi mici, îl pot deteriora. 

 

Informaţii referitoare la acumulatoare 
• Acumulatoarele defecte sau care curg pot cauza arsuri 

dacă intră în contact cu pielea; în astfel de cazuri, 
purtaţi mănuşi de protecţie. 
Dacă fluidele chimice din acumulator ajung pe alte 
suprafeţe, acest lucru poate cauza pătarea sau alte 
deteriorări ale acestor suprafeţe! 

• Dacă acumulatorul s-a deformat, nu îl mai utilizaţi; 
eliminaţi-l într-un mod nepoluant. 

• Nu scurtcircuitaţi niciodată acumulatorul, nu îl 
demontaţi şi nu îl aruncaţi în foc. Risc de explozie! 

• Capacitatea acumulatorului şi implicit durata de 
funcţionare se pot reduce considerabil la temperaturi 
scăzute. 

Caracteristicile detectorului de mişcare PIR 
Detectorul de mişcare PIR reacţionează la schimbările de 
temperatură din zona de detecţie, de ex. dacă un animal cu 
o temperatură diferită de cea a mediului înconjurător intră 
în zona de detecţie.  
Pentru a asigura o detecţie optimă, senzorul de mişcare 
trebuie amplasat în aşa fel încât animalul care trebuie 
detectat să nu se îndrepte direct înspre senzorul de 
mişcare, ci să traverseze zona de detecţie de la stânga la 
dreapta sau invers. Ţineţi cont de acest lucru atunci când 
alegeţi un loc adecvat pentru instalare.  
 

Raza de acţiune pentru detecţia mişcării depinde de mai 
mulţi factori: 
• Înălţimea la care este montat senzorul de mişcare 
• Diferenţa de temperatură dintre animalul în mişcare şi 

mediul înconjurător (ambiant) 
• Mărimea animalului 
• Distanţa dintre animal şi senzorul de mişcare 
• Direcţia şi viteza de mişcare 
• Temperatura ambiantă 
 
Instalarea 
Produsul este conceput pentru utilizarea în exterior. 
Instalaţi-l în aşa fel încât modulul solar să se afle în partea 
superioară. 
Cu ajutorul orificiului de pe spate, produsul poate fi agăţat 
de un cârlig, un cui sau un şurub pe o suprafaţă verticală. 
Înălţimea de instalare trebuie să fie de aprox. 0,3 până la 
0,5 m, pentru ca animalele de pe sol să fie detectate cu 
siguranţă. 
Alegeţi locul de instalare în aşa fel încât senzorul de mişcare 
şi difuzorul de ultrasunete să fie orientate în direcţia care 
trebuie monitorizată. 
Această zonă nu trebuie să fie traversată de oameni sau de 
vehicule deoarece, în caz contrar, dispozitivul poate fi 
declanşat din greşeală, ceea ce îi va reduce perioada de 
funcţionare. 

 
Produsul trebuie instalat şi utilizat în aşa fel încât 
animalele să aibă suficiente căi de scăpare. 
Aşadar, nu îl utilizaţi niciodată în apropierea 
cuştilor, grajdurilor sau apartamentelor. 

Orientaţi modulul solar aproximativ înspre sud. 

 Nu rotiţi modulul solar de multe ori în aceeaşi 
direcţie deoarece, în mod contrar, cablul de 
conectare din interior se poate încurca şi poate 
suferi deteriorări. 

 
Punerea în funcţiune 
La baza dispozitivului există un comutator cu ajutorul căruia 
puteţi selecta următoarele moduri: 
„ON1” Dacă senzorul de mişcare detectează o schimbare 

de temperatură în raza de monitorizare, 
generatorul de ultrasunete şi bliţul cu leduri sunt 
activate pentru o perioadă de aprox. 20 secunde 
(dacă mişcarea / schimbarea de temperatură 
continuă, generatorul de ultrasunete şi bliţul cu 
leduri rămân şi ele active). 

„ON2” Dacă senzorul de mişcare detectează o schimbare 
de temperatură în raza de monitorizare, 
generatorul de ultrasunete este activat pentru o 
perioadă de aprox. 20 secunde (dacă mişcarea/ 
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schimbarea de temperatură continuă, 
generatorul de ultrasunete rămâne şi el activ). 

„OFF” Dispozitivul solar anti-dăunători este oprit. 

 În starea de livrare, acumulatorul este de obicei 
gol. Acesta trebuie încărcat timp de 1-2 zile la 
lumina soarelui înainte de prima punere în 
funcţiune a dispozitivului. În acest timp, 
comutatorul trebuie lăsat în poziţia „OFF”. 
Acumulatorul intern se încarcă indiferent de 
poziţia comutatorului, cu condiţia ca celula solară 
să fie expusă la suficientă lumină solară. 

 
Înlocuirea acumulatorului 
Acumulatorul special are o perioadă de viaţă foarte lungă în 
caz de utilizare normală. În orice caz, dacă remarcaţi că 
perioada de funcţionare s-a redus considerabil în ciuda 
luminii solare suficiente, puteţi înlocui acumulatorul cu 
uşurinţă.  
Procedaţi după cum urmează: 
• Pentru aceasta, deşurubaţi cele două şuruburi de la 

bază (unul din ele poate fi acoperit de etichetă). 
• Înlăturaţi capacul inferior; îl puteţi deschide cu grijă, de 

exemplu cu o şurubelniţă cu cap plat. 
• Scoateţi acumulatorul vechi şi înlocuiţi-l cu unul nou de 

acelaşi fel (tip LiFe). Mare atenţie la polaritatea corectă 
(respectaţi polii plus/+ şi minus/-). Polul pozitiv al 
acumulatorului este micul contact rotund care iese în 
relief; polul negativ este suprafaţa de contact ceva mai 
mare de la celălalt capăt al acumulatorului. 

• Puneţi la loc capacul; aveţi grijă ca butonul culisant din 
plastic pentru selectarea modurilor să se aşeze corect 
pe comutatorul culisant. 

• Reînşurubaţi strâns cele două şuruburi.  
 
Sfaturi şi observaţii 
• Ultrasunetele sunt imperceptibile pentru oameni. 
• Atunci când alegeţi locul de instalare, gândiţi-vă la un 

loc protejat de tentativele de vandalism sau furt. 
• Instalaţi produsul în aşa fel încât să rămână expus la 

lumina solară cât mai mult timp cu putinţă, pentru a 
acumulatorul să se poată încărca suficient. 

• Dacă nu urmează să utilizaţi produsul o perioadă mai 
îndelungată, opriţi-l. 

• Perioada de funcţionare se reduce pe timpul iernii din 
acuza temperaturilor scăzute şi a faptului că soarele 
luminează în general un timp mai scurt. 

• Nu toate animalele reacţionează la ultrasunete sau la 
bliţul cu leduri.  

 
Eliminarea 
a) Generalităţi 

 

Eliminaţi produsul devenit inutilizabil conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

 
b) Eliminarea bateriilor şi acumulatoarelor 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea privind 
regimul bateriilor) să returneze bateriile şi acumulatoarele 
uzate; aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este 
interzisă!  

 
 

Bateriile/acumulatoarele care conţin substanţe 
periculoase sunt marcate prin simbolul de alături, 
care indică faptul că aruncarea lor în locurile de 
depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 
Simbolurile chimice pentru respectivele metale 
grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb 
(marcajul se găseşte pe baterie/acumulator, de 
ex. dedesubtul simbolului pubelei ilustrat în 
stânga). 
Puteţi returna bateriile/acumulatoarele uzate, 
gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dvs. sau în magazinele care comercializează 
baterii/acumulatoare.  
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi 
la protejarea mediului înconjurător! 

 
Date tehnice 
Alimentare electrică ............. acumulator LiFe, 3,2 V, 500  

mAh (încorporat) 
Frecvenţă audio ultrasunete. 23 KHz 
Leduri .................................... 2 (albe) 
Rază de acţiune PIR ............... până la 7 m 
Zonă protejată ...................... aprox. 30 m2 (emisie audio la 

un unghi de aprox. 110°) 
Loc de instalare ..................... în exterior 
Dimensiuni ............................ 114 x 131 x 80 mm (l x Î x A) 
Greutate ................................ 210 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 
 
 

Producătorul:   Conrad Electronic SE 
Titularul licenţei:   Conrad Electronic SE 
Adresa:    Str. Klaus-Conrad 1,  
     D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tipul echipamentului:  DISPOZITIV SOLAR ANTI-DĂUNĂTORI CU SENZOR DE MIŞCARE 
 
Model:    P7815 
 
Cod produs:   710068 
 
 
este în conformitate cu următoarea/le normă/e şi documente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55011: 2009;  
EN 61000-6-1: 2007; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
Marcaj CE pe produs: 

 
 
 
 
 
Hirschau, 26 oct 2012 
Locul și data emiterii       Numele și semnătura reprezentantului autorizat 
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