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                        Aparat împotriva păsărilor - “BIRD AWAY” 
   

  Aparatul împotriva păsărilor “BIRD AWAY” este un aparat  ce funcționează pe bază de 
ultrasunete și flash-uri luminoase, folosit pentru alungarea păsărilor precum porumbei, 
rândunele, vrăbii, ciori, grauri etc. 

 Aparatul este dotat cu cel mai nou tip de senzor de mișcare ce se declanșează odată cu 
intrarea păsărilor în aria sa de acoperire. 
Acest aparat “BIRD AWAY” s-a dovedit a fi una din cele mai eficiente soluții pentru combaterea 
păsărilor, fără a le vătăma, pe o suprafață de 85 - 100 m2..  
Destinat uzului interior și exterior poate fi folosit cu succes pentru alungarea păsărilor din 
balcon, de pe acoperișul casei, din grădină, livadă etc. 

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:                                                                                                      

Prevăzut cu carcasă rezistentă la ploi și ninsori, aparatul poate fi poziționat oriunde, indiferent 
dacă avem sau nu sursă de curent 220V. 
Se alimentează la priză sau cu 2 baterii de 9V, se poziționează cu partea frontală spre 
suprafața unde dorim să acționeze. 
În colțul din stânga sus, al părții frontale, avem un buton de TEST ce ne confirmă funcționarea 
corespunzătoare a aparatului. 

SPECIFICAȚII: 

Dimensiuni:                   110 x 100 x 95 mm 

Greutate:                        255 g  

Alimentare electrică:     9V(2x9V baterii alcaline) / AC adaptor (neinclus) 220-240 VAC/100-     

                                        120V AC,capacitate 9VDC 200mA  

Putere:                            de stand-by 0.16 mA, timp de ieșire de aproximativ 30 de secunde 

Interval de frecvență:    17,000 Hz – 24,000 Hz (aleatoriu și continuu favorabil) 

Acoperire de protecție: până la 85 m2 suprafața în formă de ventilator de 700 / 90 vertical la  

                                        o distanță de 12 m 

Durata de funcționare a LED-urilor: până la 100.000 ore. 

 

FUNCȚIONARE:  

1. Buton de funcție 

2. Stroboscop intermitent 

3. Obiectiv 

4. Buton ON/OFF 

5. Capacul bateriilor 

6. Intrare/ieșire cablu încărcare 

7. Orificiu de montare/fixare 

 

https://www.impotrivadaunatorilor.ro/anti-pasari
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