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Manual de utilizare  
 

EMIȚĂTOR WIRELESS HEIDEMANN PENTRU SONERII, 200 M 
Cod produs 620921 

 
 

Stimate client, vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Heidemann. 
Perioada de garanție este cea prevăzută de lege. Garanția nu acoperă defecțiunile cauzate de 
utilizarea necorespunzătoare, utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care este 
destinat sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și instalare. 
 

Generalități 
La acționarea butonului de sonerie (emițătorului) se emite un semnal la receptor, activându-l. 
Soneria va suna cu melodia dorită.  
 

Instalarea bateriilor emițătorului 
Emițătorul funcționează cu două baterii cu litiu CR2032 de 3 Volți, care sunt incluse în colet și 
gata instalate în emițător. Trebuie doar să îndepărtați folia de protecție care iese în afară prin 
partea laterală a emițătorului, ceea ce va stabili contactul electric. Pentru a înlocui bateriile, mai 
întâi îndepărtați capacul din spate al emițătorului apăsând cu grijă opritorul cu o șurubelniță 
mică și îngustă. Slăbiți șurubul lamelei de fixare a bateriilor și înlocuiți bateriile uzate. Verificați 
dacă bateriile sunt introduse conform polarității indicate (+ = în sus). Asamblați la loc capacul din 
spate și panoul frontal al emițătorului. Emițătorul este acum gata de utilizare. 
 

Montajul emițătorului 
Vă puteți folosi de cele două orificii de pe spatele emițătorului drept șablon pentru a marca 
găurile. Diblurile și șuruburile necesare sunt incluse în colet. Ca alternativă, puteți fixa emițătorul 
pe suportul adeziv care este de asemenea inclus în colet. 
 

Important 
Montajul emițătorului pe tocuri de ușă din PVC neplastifiat sau pe suprafețe metalice 
limitează raza de acțiune! 
 

Selectarea melodiei 
Butonul de selectare a melodiei se găsește în partea dreaptă a emițătorului, deasupra bateriilor, 
și este marcat cu „S”. Apăsarea butonului modifică melodia conform listei de mai jos. 
 

Opțiuni de setare 
1. Ding-Dong de două ori 
2. Sonerie de telefon 
3. Muzică de circ 
4. Banjo on my knee 

5. Morgen kommt der Weihnachtsmann 
6. It’s a small world  
7. Lătrat de câine 
8. Westminster

 

Setul sonerie wireless HX Pocket (Art. Nr. 70283) are doar patru melodii. La acționarea 
emițătorului se transmite un semnal la receptor. Pentru a suna încă o dată trebuie să apăsați 
încă o dată butonul. Chiar dacă mențineți butonul apăsat, soneria va suna o singură dată. 
 

Selectarea canalului de transmisie 
Soneria wireless este reglată din fabrică pe canalul de frecvență presetat. În cazul în care 
soneria wireless sună fără ca cineva să fi acționat emițătorul, este posibil ca un alt aparat din 
apropiere să utilizeze aceeași frecvență. În astfel de cazuri, emițătorul și receptorul pot fi setate 
pe o altă frecvență. Îndepărtați capacele din spate ale emițătorului și receptorului. În interiorul 
emițătorului wireless se găsește o cutie cu 4 comutatoare (ON DIP). Utilizați o șurubelniță mică 
pentru a modifica poziția comutatoarelor (în sus sau în jos). Puteți regla în total 16 coduri de 
transmisie diferite. Dacă utilizați receptoare wireless cu comutatoare DIP, poziția comutatoa-
relor din receptoare trebuie să coincidă cu a celor din emițătorul wireless. Dacă utilizați 
receptoare wireless cu coduri de auto-învățare (fără comutatoare DIP), scoateți bateriile din 
compartimentul bateriilor și apoi introduceți-le la loc.  
Se va emite un semnal sonor scurt. Receptorul este acum gata să înregistreze noua frecvență de 
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transmisie. La acționarea emițătorului, noua setare este salvată pe receptor. Receptorul sună. 
Înainte de montaj, asigurați-vă că soneria wireless funcționează corect. 

 

Alte opțiuni de conectare 
Emițătorul wireless este compatibil cu toate celelalte produse Heidemann din seria HX. Aceasta 
înseamnă că puteți utiliza mai multe emițătoare și receptoare în același timp. În cazul în care 
utilizați mai multe emițătoare, puteți selecta melodii diferite pentru a putea recunoaște după 
melodie de la care emițător provine semnalul transmis la receptor/oare. 
 

Conectarea la un sistem de sonerie existent 
Acest emițător wireless poate fi conectat de asemenea la un sistem de sonerie existent. 
Emițătorul vine în completarea butonului dvs. de sonerie cu fir. Trebuie doar să conectați 
bornele butonului de sonerie cu bornele A și C ale emițătorului wireless (vedeți figura 1). Ca 
alternativă, emițătorul wireless poate fi conectat la soneria existentă. Pur și simplu conectați 
bornele soneriei la bornele A și B ale emițătorului wireless (vedeți figurile 2 și 3). 
 

Date tehnice  
Emițător: 
Sursă de alimentare:  2 baterii CR2032 de 3 V (incluse în colet) 
Consum de curent:   1,5 mA în funcționare/0,001mA în standby 
Domeniu temperatură:  -10 °C până la +40 °C 
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Modificări instrucțiuni de utilizare și instalare – reglarea frecvenței 
Se referă la articolele nr. 70392, 70393, 70394, 70395, 70396, 70398, 70375 
 

Selectarea canalului de transmisie 
Prima utilizare 
Emițătorul wireless este echipat cu un mod de auto-învățare fără comutatoare DIP. După ce ați introdus bateriile în emițător și 
în receptor, acționați emițătorul o dată. Acesta setează automat o frecvență pe care o transmite la receptor, care la rândul său 
emite un ton. Important: după de ați introdus bateriile, trebuie să acționați emițătorul în 120 secunde pentru a seta frecvența. 

Setarea unei alte frecvențe 
În cazul în care un alt aparat din apropiere utilizează aceeași frecvență, se poate ca soneria wireless să sune fără ca cineva să fi 
acționat emițătorul. În astfel de cazuri, emițătorul și receptorul pot fi setate pe o altă frecvență. 
Scoateți bateriile din emițător și din receptor timp de 10 secunde pentru a șterge frecvența salvată. 
Apoi reintroduceți bateriile în ambele aparate și acționați emițătorul în 120 secunde pentru a seta o nouă frecvență. 
 

Diferențierea soneriilor de la ușa din față și cea din spate 
Dacă utilizați un al doilea emițător (nu este inclus în colet), urmați instrucțiunile de mai sus, din capitolul „Prima utilizare”, 
pentru a seta frecvența. Apoi acționați cel de-al doilea emițător în 120 secunde – receptorul poate salva ambele frecvențe.  
Dacă utilizați mai multe emițătoare, aveți posibilitatea de a alege melodii diferite pentru a putea recunoaște după melodie de la 
care emițător provine semnalul transmis la receptor. 
Setul sonerie wireless poate fi completat cu receptoare suplimentare (nu sunt incluse în colet).  
După setarea frecvenței radio a setului (vedeți capitolul „Prima utilizare”), puteți introduce bateriile în receptorul/oarele 
wireless suplimentar/e. Acționați emițătorul în 120 secunde și receptorul/oarele va/vor putea înregistra frecvența. 
 

Utilizarea mai multor seturi pe frecvențe diferite 
Observație referitoare la utilizarea mai multor seturi HX pe frecvențe diferite, de ex. două seturi utilizate la parterul și la etajul 1 
al unei case rezidențiale.  
Trebuie să așteptați 2 minute înainte de codificarea fiecărui emițător nou.  
În caz contrar, se pot produce interferențe cu celelalte aparate deja instalate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înștiințare prealabilă. 
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