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:
SONIC BIRDCHASER – Alarma sonica pentru alungat pasari
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 sonica pentru alungat pasari

SONIC BIRDCHASER
Certificat de Garantie
Instructiuni de Utilizare
Declaratie de Conformitate

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE

Nr. factura/bon____________din data_____________
Produs: Alarma sonica alungat pasari Model: SONIC BIRDCHASER
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

Natura isi dicteaza principiile, unul dintre care fiind si selectia naturala. Speciile pradatoare de
pasari, cum sunt vulturii sau soimii vaneaza si se hranesc cu alte specii mai inofensive insa daunatoare
activitatii omului. Dispozitivul Sonic BirdChaser, folosind principiul redarii trilurilor de vanatoare ale
acestor pasari pradatoare (vulture, bufnita, soim) pentru a tine la distanta specii precum randunelele,
graurii, ciorile, vrabiile si alte specii de pasari. Aceasta metoda umana si ecologica va rezolva problema
pasarilor nedorite fara a le face vreun rau acestora sau altor vietati. Pe langa acestea, dispozitivul Va va
ajuta in alungarea rozatoarelor de camp si iepurilor.
INSTALARE
Fixati dispozitivul in suruburi de un stalp sau perete, in apropierea unei surse de curent. Dupa
montaj, introduceti adaptorul in priza, conectati cablul de alimentare la dispozitiv, dupa care reglati
volumul, modul de functionare si intervalul de timp intre declansari conform cerintelor Dvs.
In modul de functionare “PIR MODE”, dispozitivul BirdChaser va proteja o suprafata, cu un unghi de 130º
si o distanta de aprox. 10 metri. In momentul in care este detectata vreo pasare sau alta vietuitoare in
aceasta zona, dispozitivul declanseaza sunetele de primejdie pentru a speria intrusul. In modul “PIR
MODE”, ledul ce indica functionare aparatului arde continuu. Puteti ajusta VOLUMUL la nivelul dorit.
INTERVALUL DE TIMP nu poate fi reglat cand dispozitivul este setat pentru modul de functionare “PIR
MODE”.
In cazul in care setati dispozitivul in modul de functionare “AUTO”, veti nota ca ledul indicator clipeste.
Frecventa clipirilor acestuia indica setarea INTERVALULUI DE TIMP, care poate fi setat intre 5 – 30
minute. Cu cat mai lung se seteaza intervalul, cu atat frecventa clipirilor ledului este mai mica. Puteti
ajusta VOLUMUL la nivelul dorit. Dispozitivul BirdChaser va emite trilurile de primejdie ale pasarilor
pradatoare in fiecare 5 – 30 de minute automat pe durata zilei.
Fotocelula incorporata va dezactiva acest mod de functionare in intuneric, atunci cand activitatea
majoritatii pasarilor este aproape nula. De asemenea, puteti opri dispozitivul setand switch-ul pe OFF.

achizitie si de o prezentare scrisa cat mai amanuntita a defectului.
Durata medie de functionare este de 3 ani.

Stampila/semnatura vanzator

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Cel mai natural, eficient si ecologic mod de a alunga pasarile daunatoare

Semnatura Client

SUGESTII DE INSTALARE
Pentru suprafete mai mici sau pentru scopuri de protectie, este indicata utilizarea modului de functionare
“PIR MODE”. Pentru cel mai bun rezultat, fixati dispozitivul la o inaltime de 1 – 2,5 metri deasupra nivelului
solului. Evitati obstacolele in zona de functionare a aparatului.
Pentru suprafete mari cum sunt fermele, campurile sau curtile mari, va sugeram sa utilizati modul de
functionare “AUTO”, setand INTERVALUL DE TIMP

optim de redare a inregistrarii, intre 5

si 30 de minute in functie de necesitati.
IMPORTANT!
Nu introduceti dispozitivul in apa sau alt lichid.
Nu modificati componentele interne ale dispozitivului
Senzorul PIR declanseaza dispozitivul in momentul
detectarii miscarii.
Aveti grija ca lentila senzorului sa fie curata. Nu
atingeti lentila. Folositi o bucata de panza de bumbac
pentru a o curata. Nu folositi benzina, alcool sau
dizolvant.

Importator si Service Autorizat:
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

Interventia 3 - Sosit/Iesit

SPECIFICATII:
Alimentare :
220V AC, 50/60 Hz; 12VDC
Sunet emis:
triluri de vanatoare vultur, soim, bufnita
Suprafata actiune: <400 m² (VOLUM maxim regim AUTO)
Actiune PIR MODE: 10 metri de la senzor.

