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:
ULTRASONIC 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

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

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Alarma cu ultrasunete impotriva rozatoarelor “Ultrasonic PestRepeller”
1. INFORMATII GENERALE
Aparatul emite ultrasunete care indeparteaza soarecii si sobolanii de
pe o suprafata maxima de 100 m². Este recomandat sa fie folosit in special
in spatii inchise, oriunde exista posibilitatea de alimentare cu curent
electric, sa fie ferit de umezeala si de radiatii mari de caldura. Folosirea
mai multor aparate simultan mareste substantial eficienta. Frecventa
variabila a alarmei previne imunitatea rozatoarelor la aceasta metoda de
combatere.
Nu este daunator pentru oameni, inclusiv copiii mici, animalele de
companie (mai putin rozatoarele), cat si pentru electrocasnice.
2. MODUL DE FUNCTIONARE
Se conecteaza adaptorul la unitatea principala si se introduce in
priza. Aparatul emite ultrasunete care nu sunt sesizate de urechea
umana, in schimb ele sunt perfect receptionate de soareci si sobolani,
sunetul iritandu-le auzul. Acest zgomot face ca rozatoarele sa paraseasca
acel spatiu ocolind raza de actiune. Eficienta maxima a aparatului se
poate constata dupa 10-15 zile in care aparatul trebuie sa functioneze
permanent, dupa care se lasa in functiune preventiv.
3. DATE TEHNICE






Importator:
SC 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

Frecventa emisa
Alimentare curent
Suprafata de eficienta
Unghiul de propagare
Dimensiune unitate centrala

20000 – 27000 Hz
220 V / 50 Hz
pana la 100 m²
130 m°
105 x 92 x 78 mm

4. AVANTAJE
Interventia 3 - Sosit/Iesit

1.
2.
3.
4.
5.

Nu polueaza mediul
Se poate utiliza in locuri unde folosirea otravii este interzisa
Punerea in functiune nu necesita calificare
Nu este daunator omului si nici pasarilor, animalelor domestice.
Consum nesemnificativ (1.5W) de energie electrica.

