
 

 
    Declarație de Conformitate 

 
   Noi, BrandBox SRL, cu sediul în București, Bd. Mărășești, Nr.20, etaj P, 
ap.1, cam.1; Punct de lucru: str.Alunisului 2A,sat Tamasi,com.Corbeanca,jud. 
Ilfov, cod fiscal RO 17900546, Nr. Inreg. Reg. Com J40/14704/2005 
asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere că produsul: 

 
   PS-927 Attackwave Pestrepeller – Alarmă cu ultrasunete împotriva rozătoarelor 

    
                               este conform cu prevederile Directivelor: 
 

 89/336/EEC:  Compatibilitate electromagnetică, cu amendamentele 92/31/EEC și 
93/68/EEc și cu modificările 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. 

 
Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile EN 45014-2000, HG 
1022/2002, HG 457/2003 si HG497/2003 reactualizate.  

 
Locul și data emiterii declarației                                                        Bolocan Sergiu, 
   București – 18.06.2018                                                                       director general 
                                                                                                                 BrandBox SRL 
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Alarmă cu ultrasunete împotriva rozătoarelor “Attack Wave PestRepeller” 
 

   AttackWave Pestrepeller reprezintă o metodă eficientă și ecologică de alungare a 
șoarecilor, șoboloanilor și a altor rozătoare din spațiul droit. Cercetările de laborator, au arătat 
că undele ultrasonice de o anumită frecvență, afectează sistemul nervos al rozătoarelor, 
cauzându-le disconfort. Cu o putere sonoră de 2 x 120 dB, rozătoarele vor renunța la sursa 
lor de hrană, apă și adăpost și se vor îndepărta din spațiul în cauză. Aceste sunete, emise la o 
frecvență la care omul nu le poate auzi, nu sunt percepute de majoritatea animalelor de 
companie – câini, pisici, păsări, etc. 

 
UTILIZARE: 
Introduceti adaptorul dispozitivului în priză, după care 
conectați cablul de alimentare la unitatea principală. 
Efectul produs de dispozitiv se va observa peste 10-14 zile 
de funcționare continuă. Rozătoarele se înmulțesc ca orice 
alte vietăți, cuiburile acestora fiind poziționate la distanță 
de locul unde își caută hrana. De aceea, peste o perioadă 
de aprox. 40-60 zile, este posibilă apariția pentru o 
perioadă scurtă a activității rozătoarelor. Această activitate 
este produsă de urmașii generației alungate în prima 
perioadă a funcționării dispozitivului.  În scurt timp și aceștia 
vor pleca și problema rozătoarelor va dispărea pentru 
totdeauna. Această  situație este posibilă numai în anumite 
perioade ale anului, când rozătoarele se înmulțesc. 
Important este ca dispozitivul să funcționeze permanent.  
Nu mai este nevoie de a utiliza chimicale sau capcane 
insanitare. 

 

 
IMPORTANT: 
1. Nu plasați dispozitivul pe suprafețe acoperite cu materiale textile (mochetă, 

covor, etc.), în spatele mobilei (fotoliilor), draperiilor sau altor obiecte, deoarece 
materialul textil absoarbe undele ultrasonice. 

2. Nu apropiați dispozitivul de urechea unei ființe umane în momentul apăsării 
butonului de test.  

3. Evitați contactul cu apa, aparatul este proiectat pentru utilizare doar în interior. 
 
DATE TEHNICE: 
Suprafața de acțiune : până la 450m² 
Greutate                     : 160 gr (fără adaptor) 
Alimentare                 : 220 – 240 VAC, 50 Hz 
Consum energie       : 1,5W 
Frecvență                  : 30.000 – 65.000 Hz (continuu variabilă) 
Putere sonoră           : 2 x 120 dBA 
Adaptor                     : 9V 

 
 
 

 
 

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE 

 
Nr. factură/bon____________din data_____________ 

 
      Produs: Alarmă împotriva rozătoarelor / Model: Attack Wave PestRepeller 

           Termenul de garanție:24 luni – persoane fizice,12 luni – persoane juridice, de la 

data vânzării, aparatul putând fi reparat sau înlocuit. Constatarea și reparația se va face la 

service-ul autorizat. Garanția se asigură numai cu condiția respectării de către cumpărător 

a instrucțiunilor atașate și acceptă următoarele: 

              Garanția își pierde valabilitatea dacă: se desigilează aparatul, s-a defectat din 

manipulare și transportare neglijentă (șocuri electrice, mecanice, termice, umiditate 

excesivă în spațiul de lucru, introducerea de/în lichide, alimentarea la alte tensiuni și 

frecvențe mai mari decât cele indicate, improvizații la cablurile (prizele) de alimentare cu 

energie electrică, utilizarea aparatului în alte moduri sau locuri decât cele indicate, reparații 

neautorizate, etc.  

               Se asigură service post garanție. 

               Drepturile consumatorului sunt conforme prevederilor legale din L449/2003.         

Cheltuielile legate de transportul pâna la și de la service-ul autorizat, pentru reparare sau 

înlocuire, nu intră în obligațiile vânzătorului sau a importatorului.  

               La solicitarea acordării garanției, este necesar să se prezinte aparatul în 

ambalajul original (este obligatorie păstrarea ambalajului original pe durata garanției), 

însoțit de certificatul de garanție, factura de achiziție și o scurtă  prezentare scrisă a 

defectelor.   

               Durata medie de funcționare este de 3 ani. 

 

Ștampilă / semnătură vânzător                                                               Semnătură client 

 
Importator: 
SC BrandBox SRL, București 
Bl. Mărășești ,Nr. 20, Sector 4  
Tel.021 335 79 05; Mob: 0745 665 003 

e-mail: office@pest-stop.ro 

web: www.pest-stop.ro 
 

Intervenția 1 - Sosit/Ieșit Intervenția 2 - Sosit/Ieșit Intervenția 3 - Sosit/Ieșit 
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