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Manual de utilizare  

 

RECEPTOR SONERIE WIRELESS HEIDEMANN HX SQUARE 70872 
Cod produs: 467722 

 
 

Stimată clientă, stimate client, 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Heidemann. Nu este nevoie de cablare pentru 
instalarea aparatului.  
Produsul este supus dreptului la garanție, cu excepția defectelor cauzate de manevrarea 
necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de manevrare și instalare.  
 

Generalități 
După acționarea tastei soneriei (emițător; nu este inclus în colet) se trimite un semnal spre receptor, 
semnal care activează receptorul. Se aude melodia selectată pentru sonerie. Datorită razei de acțiune 
maxime de cca. 200 m (în câmp liber) receptorul poate fi purtat oriunde (de ex. grădină, garaj, pivniță 
etc.). Raza de acțiune este limitată de obstacolele existente (pereți, metal etc.).  

 

 
 
 
Instalarea bateriilor receptor 
Împingeți în jos capacul compartimentului baterii (aflat în partea posterioară a aparatului) și instalați 
bateriile (nu sunt incluse în colet): 4x AA 1,5 V LR6. Respectați polaritatea corectă! Reinstalați capacul 
compartimentului baterii prin culisare. Receptorul este acum pregătit de funcționare.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Montarea receptorului 
În partea posterioară a receptorului se află un orificiu pentru montare. Astfel aparatul poate fi 
atârnat pe un șurub sau dacă este nevoie el poate fi mutat într-o altă încăpere. Coletul include 
materialele necesare montării (dibluri și șuruburi). În timpul montării păstrați o distanță de cca. 3 
mm între perete și receptor, astfel încât aparatul să poată fi atârnat cu ușurință.  
 

 
 
 
 
Indicator atenționare (în caz de baterii descărcate) 
În partea frontală a receptorului se află un indicator roșu de atenționare care se aprinde dacă 
bateriile sunt aproape descărcate. Înlocuiți bateriile din receptorul wireless.  
 
 
 

Setarea frecvenței, înlocuirea bateriilor, adăugarea altor emițători și receptori  
Toate produsele din seria Heidemann HX se pot combina între ele, respectiv pot fi extinse și dispun 
de funcția auto-învățare pentru setarea simplă a canalului de emisie.  
Atunci când achiziționați alte componente suplimentare (vezi și punctul „Alte opțiuni de conectare”) 
pentru extinderea sistemului țineți cont de logo-ul reprezentat în stânga.  
La un receptor wireless puteți programa maxim 4 emițători. Emițătorul este considerat orice 
emițător wireless cu sau fără plăcuță pentru nume, contact pentru ușă și fereastră, detector de 
mișcare, emițător SOS, precum și detector pătrundere ce face parte din seria Heidemann HX.  
La un emițător puteți programa oricâți receptori wireless doriți.  
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Prima punere în funcțiune 
După ce ați instalat bateriile în emițător și receptor acționați emițătorul o singură dată. Acesta 
setează automat o frecvență pe care o transmite receptorului; după aceea receptorul sună. După 
salvarea acestei frecvențe receptorul nu mai poate salva alte semnale wireless pentru a se evita 
interferențele radio cu alte aparate ce funcționează în imediata apropiere.  
 
 
 
 
 
 
 

Programarea altor emițători  
Pentru a programa al doilea, al treilea, respectiv al patrulea emițător procedați după cum urmează.  
 

Prima dată instalați bateriile în cel de-al doilea emițător (vezi punctul „Instalarea bateriilor în 
emițător”); aveți grijă să instalați bateriile corect și să scoateți benzile de protecție ale contactelor 
bateriilor.  
Mențineți apăsat comutatorul din partea posterioară (vezi imaginea din stânga) cca. 1 – 2 secunde 
până ce se aude un scurt bip. Apoi acționați emițătorul wireless; acesta setează acum automat o 
frecvență pe care o transmite receptorului; după aceea receptorul sună.  
Procedați în același mod cu cel de-al treilea și al patrulea emițător.  
 

Observație:  
După ce ați apăsat comutatorul și se aude un scurt bip, aveți la dispoziție 5 secunde pentru a acționa 
emițătorul.  
După 5 secunde se aude un bip timp de 1 secundă, după care nu mai poate fi programat un alt 
emițător. Repetați procedura în acest caz.  

 
 

Înlocuirea bateriilor  
Bateriile din receptor:  
Dacă doriți să înlocuiți numai bateriile din receptor, atunci trebuie să reluați setarea frecvenței 
pentru toți emițătorii, care vor controla acest receptor (vezi punctul „Prima punere în funcțiune”, 
respectiv „Programarea altor emițători”). Deoarece nu înlocuiți bateriile din emițător se păstrează 
melodiile selectate anterior.  
 

Bateriile din emițător:  
Dacă doriți să înlocuiți numai bateriile din emițător trebuie să reprogramați emițătorul așa după cum 
este descris la punctul „Programarea altor emițători” și dacă este nevoie să resetați melodia. 
Emițătorii programați anterior nu mai trebuie să fie reprogramați.  
 

Bateriile din emițător și receptor:  
Dacă doriți să înlocuiți bateriile în ambele componente, atunci după instalarea bateriilor procedați 
după cum este descris la punctul „Prima punere în funcțiune”. Emițătorii programați anterior trebuie 
să fie reprogramați așa după cum este descris la punctul „Programarea altor emițători”.  
 

Înlocuirea frecvenței  
Dacă se aude soneria fără ca dvs. să fi acționat emițătorul, cauza poate fi un aparat aflat în apropiere 
care funcționează pe aceeași frecvență.  
În acest caz setați emițătorul și receptorul pe o altă frecvență.  
Scoateți bateriile din emițător și receptor timp de 10 secunde, astfel încât să fie ștearsă frecvența 
salvată. Reinstalați bateriile și acționați emițătorul pentru a seta o nouă frecvență. Dacă este nevoie 
emițătorii programați anterior trebuie să fie reprogramați așa după cum este descris la punctul 
„Programarea altor emițători”.  
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Diferențierea tonurilor de apel 
Dacă folosiți un al doilea, al treilea sau al patrulea emițător puteți seta la emițător funcția diferențiere 
ton de apel prin setarea unei alte melodii (vezi punctul „Selecția tonului de apel”) (de ex. melodie 
pentru ușa din față și din spate, pacientul ce are nevoie de îngrijire etc.).  
 

Pentru starea frecvenței procedați după cum este descris la punctul „Prima punere în funcțiune”, 
respectiv „Programarea altor emițători”.  
 

Utilizarea mai multor seturi pe diferite frecvențe  
Pentru a folosi o sonerie wireless la parter și la etajul I al unei clădiri aveți nevoie de două seturi pe 
care le puneți în funcțiune unul după altul așa după cum este descris la punctul „Prima punere în 
funcțiune”.  
Datorită sistemului de codificare Heidemann cel de-al doilea set funcționează automat pe o altă 
frecvență și nu sună atunci când este folosit primul set.  
 

Utilizarea întrerupătorului on/off 
În partea laterală a receptorului se află un întrerupător on/off. Dacă setați întrerupătorul pe off, 
atunci soneria nu sună nici chiar după ce sunt instalate bateriile și după acționarea emițătorului.  
 

Date tehnice receptor:  
Alimentare:   4 baterii 1,5 V AA (LR6) 
Consum:   100 mA la funcționare 

0,1 mA standby 
Domeniu temperatură: 5°C până la +40°C 
 

ATENȚIE:  
Feriți bateriile de căldură excesivă, acțiunea directă a razelor de soare sau foc! Pericol de explozie!  
Garanție conform normelor legale. Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.  

 

Alte posibilități de conectare 
Nu sunt incluse în colet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a Heidemann Handelsges. mbH  (Drahtzieherweg 11, D-47877 Willich, Germania) și German Electronics SRL (str. 
Cuza Vodă nr. 61, Oradea, România). 
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