Declaratie de Conformitate
Noi, SC BrandBox SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Marasesti, Nr. 42, Bl. 1,
Sc. 2, Ap. 54, Sector 4, cod fiscal RO 17900546, Nr. Inreg. Reg. Com
J40/14704/2005, punct de lucru Bucuresti, Bd. Marasesti, Nr. 20, Sector 4
asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere ca produsul:
ATTACK WAVE PESTREPELLER – Alarma ultrasunete contra rozatoarelor
este conform cu prevederile Directivelor:

89/336/EEC: Compatibilitate electromagnetica, cu amendamentele 92/31/EEC si
93/68/EEC si cu modificarile ulterioare
fapt pentru care a primit marcajul CE.
De asemenea este conform cu următoarele norme:
• EN 60335-1: Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare Securitate. Partea 1: Norme generale.
• EN 55014-1: Compatibilitate electromagnetică - Cerinţe pentru aparate electrocasnice, scule
electrice şi aparate similare. Partea 1: Emisie - Standard de familie de produse.
• EN 55014-2: Compatibilitate electromagnetică - Cerinţe pentru aparate electrocasnice, scule
electrice şi aparate similare. Partea 2: Imunitate - Standard de familie de produse.
• EN 61000-3-2: Compatibilitate electromagnetică (EMC) - Partea 3-2: Limite – Limite pentru
emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor ≤ 16 A pe fază).
• EN 61000-3-3: Compatibilitate electromagnetică (EMC) - Partea 3-3: Limite – Limitarea
variaţiilor de tensiune şi a flickerului în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune pentru
echipamente având un curent nominal ≤ 16 A.

Declaratia este intocmita in conformitate cu prevederile EN 45014-2000, HG
1022/2002, HG 457/2003 si HG497/2003 reactualizate.

Locul si data emiterii declaratiei
Bucuresti – 18.03.2009

Bolocan Sergiu
administrator
BrandBox SRL

Alarma cu ultrasunete impotriva rozatoarelor

ATTACK WAVE PESTREPELLER
Certificat de Garantie
Instructiuni de Utilizare
Declaratie de Conformitate

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE

Nr. factura/bon____________din data_____________
Produs: Alarma impotriva rozatoarelor. Model: Attack Wave PestRepeller
Termenul de garantie: 24 luni – persoane fizice, 12 luni – persoane juridice, de la data vanzarii,
aparatul putand fi reparat sau inlocuit partile/aparatele defecte. Produsul defect va fi prezentat pentru
remediere catre unitatea de unde a fost cumparat. Garantia se asigura numai cu conditia respectarii de
catre beneficiar a instructiunilor atasate la prezenta si accepta urmatoarele:

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Alarma cu ultrasunete impotriva rozatoarelor “Attack Wave PestRepeller”
AttackWave Pestrepeller reprezinta o metoda eficienta si ecologica de alungare a
soarecilor, soboloanilor si altor rozatoare din spatiul dorit de Dvs. Cercetarile de
laborator au aratat ca undele ultrasonice de o anumita frecventa afecteaza sistemul
nervos al rozatoarelor, cauzandu-le disconfort. Cu o putere sonora de 2 x 120 dB,
rozatoarele vor renunta la sursa lor de hrana, apa si adapost si se vor indeparta de
spatiul in cauza. Aceste sunete, emise la o frecventa la care omul nu le poate auzi,
nu sunt percepute nici de majoritatea animalelor de companie – caini, pisici, pasari,
etc.

Garantia isi pierde valabilitatea daca se: desigileaza aparatul, s-a defectat din manipularea si
transportare neglijenta(socuri electrice, mecanice, termice, umiditate excesiva in spatiul de lucru,

UTILIZARE:

introducerea de/in lichide, alimentarea la alte tensiuni si frecvente decat cele indicate, improvizatii la

Introduceti adaptorul dispozitivului in priza, dupa care
conectati cablul de alimentare la unitatea principala. Efectul
produs de dispozitiv se va observa peste 10-14 zile de
functionare continua. Rozatoarele se inmultesc ca si orice
alte vietati, cuiburile acestora fiind pozitionate la distanta de
locul unde isi cauta hrana. De aceea, peste o perioada de
aprox. 40-60 zile este posibila, aparitia pentru o perioada
scurta a activitatii rozatoarelor. Aceasta activitate este
produsa de urmasii generatiei alungate in prima perioada a
functionarii dispozitivului. In scurt timp si acestia vor pleca
si problema rozatoarelor va disparea pentru totdeauna.
Aceasta situatie este posibila numai in anumite perioade ale
anului, cand rozatoarele se inmultesc. Important este ca
dispozitivul sa functioneze permanent. Nu mai este nevoie
de a utiliza chimicale sau capcane insanitare.

cablurile (prizele) de alimentare cu energie electrica, utilizarea aparatului in alte moduri sau locuri
decat cele indicate, reparatii neautorizate, etc.
Se asigura service post garantie.
Drepturile consumatorului sunt conforme prevederilor legale din O.G. 21/92 si H.G.
394/republicata. Cheltuielile legate de transportul pana la si de la service-ul autorizat, pentru reparare
sau inlocuire, nu intra in obligatiile vanzatorului sau a importatorului.
La solicitarea acordarii garantiei este necesar sa se prezinte aparatul, insotit de factura sau bonul de
achizitie si de o prezentare scrisa cat mai amanuntita a defectului.
Durata medie de functionare este de 3 ani.

Stampila/semnatura vanzator

Semnatura Client

IMPORTANT:
Nu plasati dispozitivul pe suprafete acoperite cu materiale textile (mocheta, covor,
etc.), in spatele mobilei (fotoliilor), draperiilor sau altor obiecte, deoarece materialul
textil absoarbe undele ultrsonice.
Nu apropiati dispozitivul de urechea unei fiinte umane in momentul apasarii butonului
TEST. Evitati contactul cu apa, aparatul este proiectat pentru utilizare doar in interior.

Importator:
BrandBox SRL Bucuresti
Bd. Marasesti, Nr. 20, Sector 4
Tel: 0318062511; Mob: 0745 665 003
e-mail: office@pest-stop.ro
web: www.pest-stop.ro
Interventia 1 - Sosit/Iesit

Interventia 2 - Sosit/Iesit

Nota! O data la doua saptamani, este recomandata
schimbarea vitezei impulsurilor prin rotirea cu 1mm a
regulatorului (Fig. 2) pana la capat, dupa care – inapoi.

Interventia 3 - Sosit/Iesit

DATE TEHNICE:
Suprafata de actiune
Greutate
Alimentare
Consum energie
Frecventa
Putere sonora
Unghi de emisie

: pana la 450m²
: 160 gr (fara adaptor)
: 220 – 240 VAC, 50 Hz
: 1,5 Wt
: 30.000 – 65.000 Hz (continuu variabila)
: 2 x 120 dB
: 260º

