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MANUAL DE UTILIZARE 

 

ALARMĂ PENTRU FEREASTRĂ ȘI UȘĂ, 
CU CABLU 

Cod produs: 1227483  

 

Domenii de utilizare 
Produsul monitorizează ușile și ferestrele. La deschiderea 
unei uși sau a unei ferestre contactul magnetic declanșează 
alarma și se aude un sunet puternic.  
Puteți seta perioada de timp dintre declanșarea contactului 
magnetic și a alarmei (0, 10 sau 20 secunde).  
Alarma poate fi oprită print introducerea unei parole 
formată din 4 poziții (parola poate fi modificată). 
Alimentarea produsului se face de la baterii. 
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță și de utilizare 
incluse în manual.  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există și alte pericole 
precum scurtcircuite, incendiu, electrocutare etc.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 Alarmă fereastră/ușă 

 Magnet 

 3 baterii buton (tip LR44) 

 4 șuruburi 

 2 benzi dublu adezive 

 Manual de utilizare  
 

Explicații simboluri 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „săgeată” indică sfaturi sau informații 
importante de utilizare.  

 

Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operă-
rii nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

a. Generalități 
 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 

permise reconfigurarea sau modificarea arbitrară a 
produsului.  

 Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsați la îndemâna 
copiilor. Produsul include mici părți componente și 
baterii. Țineți departe aparatul de mâinile copiilor. 
Manifestați atenție sporită în prezența copiilor. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

b. Montarea, conectarea și funcționarea  
 Aparatul poate fi montat și utilizat numai în spații 

interioare, uscate și închise. Produsul nu are voie să 
devină umed sau ud.  

 Nu este permisă utilizarea produsului în condiții vitrege 
de mediu sau în spații în care există sau pot exista gaze, 
vapori sau praf inflamabil. Pericol de explozie!  

 Feriți produsul de temperaturi extreme, vibrații puterni-
ce sau stres mecanic prelungit.  

 Folosiți produsul doar în zone cu climă temperată. 

 Dispozitivul redă un sunet de alarmă foarte puternic. În 
anumite țări există reglementări privind volumul sonor 
permis pentru alarme sau durata permisă pentru alarmă. 
Respectați reglementările locale.  

 

Instrucțiuni privind bateriile 
 Țineți bateriile departe de mâinile copiilor.  

 Nu lăsați bateriile la întâmplare, căci există pericolul să 
fie înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă 
se întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

 Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale 
pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când 
manevrați aceste baterii.  

 Acizii scurși din baterii sunt foarte agresivi din punct de 
vedere chimic. De aceea obiectele sau suprafețele care 
ajung în contact cu acești acizi pot fi parțial distruse. 
Drept urmare depozitați bateriile într-un loc potrivit.  

 Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Pericol de explozie! 

 Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol explozie! 

 Dacă amestecați bateriile vechi cu cele noi acest lucru 
poate dăuna aparatului.  

 Schimbați toate bateriile deodată.  

 Atunci când instalați bateriile în aparat aveți grijă ca 
polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  

 

Instalarea, înlocuirea bateriilor 
 Deschideți compartimentul baterii din partea frontală a 

alarmei de fereastră/ușă prin desfacerea singurului șurub 
al capacului compartimentului. Împingeți în jos capacul 
(respectați direcția indicată de săgeată).  

 Instalați trei baterii „LR44“ la 
polaritatea corectă (respectați 
plus/+ și minus/-).  
Polul plus al bateriei trebuie să 
indice spre exterior, către dvs., 
vezi imaginea din dreapta.  

 Culisați capacul compartimen-
tului baterii și strângeți șurubul.  

 Înlocuiți bateriile atunci când 
alarma este foarte redusă ca 
intensitate sonoră sau dacă nu se mai declanșează deloc. 
Atunci când bateriile sunt descărcate ledul clipește scurt 
la fiecare 3 secunde.  
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Montarea 
Datorită prezenței cablului între alarma pentru fereastră/ușă 
și contactul magnetic există nenumărate posibilități de 
alegere a locului de montare. 

Este important este ca distanța dintre contactul 
magnetic și magnet să nu depășească 5 mm.  

Alarma pentru fereastră/ușă și magnetul pot fi lipite pe o 
suprafață netedă, curată, lipsită de praf și grăsimi. Scoateți 
folia de protecție din partea posterioară și apăsați cu putere 
alarma fereastră/ușă.  
Contactul magnetic, la fel ca și 
magnetul, pot fi fixate cu câte 
două șuruburi.  
Alternativ contactul magnetic și 
magnetul pot fi fixate folosind 
banda dublu adezivă.  
Distanța dintre contactul magne-
tic din alarma fereastră / ușă și 
magnet nu trebuie să fie mai 
mare de 5 mm; doar astfel poate fi garantată funcționarea 
sigură. Nu este permisă folosirea unui dispozitiv pentru 
compensarea înălțimii între contactul magnetic și magnet.  
Una dintre săgețile magnetului trebuie să indice direct spre 
săgeata contactului magnetic, vezi imaginea din dreapta.  

Dacă conectați în serie mai multe contacte 
magnetice (nu sunt incluse în colet) atunci veți 
putea supraveghea mai multe uși sau ferestre.  

Demontați micul capac al contactului magnetic, 
care este prins cu o clemă. Dedesubt veți găsi două 
contacte cu șurub pe care puteți fixa cablul. 
Reinstalați capacul.  

 
 

Manipularea 
a. Activarea alarmei fereastră/ușă 
 Apăsați scurt tasta ”P”. Se aprinde scurt ledul roșu de 3x 

și se aud 3 bipuri.  

 După 5 secunde ledul se aprinde scurt 1x și se aude un 
singur bip.  
Alarma pentru fereastră/ușă este acum activată.  
Dacă se deschide fereastra sau ușa, iar magnetul se 
îndepărtează prea mult de contactul magnetic se va 
declanșa sunetul alarmei.  

Perioada de timp dintre declanșarea contactului 
magnetic și cel al sunetului alarmei este reglabilă 

(0, 10 sau 20 secunde), vezi mai jos. Setarea de 
bază este de 0 secunde.  

 

b. Dezactivarea alarmei fereastră/ușă 
 Introduceți parola și apăsați tasta „P“. Setarea de bază 

pentru parolă este „1234“. 

 Se aprinde ledul și se aude un bip lung. După aceea 
alarma pentru fereastră/ușă este dezactivată.  

Dacă se introduce o parolă greșită (de exemplu 
„4321“ în loc de „1234“, atunci alarma pentru 
fereastră/ușă va reda un semnal acustic scurt).  

Dacă parola este introdusă greșit de 3x consecutiv 
se va declanșa sunetul alarmei.  

 

c. Modificarea parolei 
Modificarea setării de bază pentru parolă („1234“) 
este posibilă numai dacă alarma pentru 
fereastră/ușă este dezactivată, vezi b).  

 Apăsați tasta ”1” timp de 2 secunde. Se va auzi un singur 
bip. Eliberați tasta. 

 Introduceți parola veche („1234“ în setarea de bază); se 
aud două bipuri.  

 Introduceți noua parolă, de ex. „4321“, se aud trei bipuri.  
Parola este acum modificată.  

Dacă scoateți sau înlocuiți bateriile se pierde seta-
rea realizată, iar parola revine la setarea de bază 
„1234“. Dacă ați uitat parola scoateți bateriile din 
aparat pentru câteva secunde și apoi reinstalați-le.  
Nu uitați că parola trebuie să fie formată din patru 
poziții, de ex. „4321“ sau „2222“. 

 

d. Setarea decalajului de timp  
După declanșarea contactului magnetic (după ce ca urmare 
a deschiderii ușii sau ferestrei magnetul s-a îndepărtat prea 
mult de contactul magnetic din alarma pentru fereastră/ușă) 
se va declanșa imediat alarma.  
Dacă doriți să folosiți alarma pentru de ex. ușa de la 
locuință, puteți seta decalajul de timp la 10 sau 20 de 
secunde. Astfel aveți suficient timp la dispoziție pentru a 
introduce parola, înainte de declanșarea alarmei.  

Decalajul de timp poate fi setat numai dacă alarma 
pentru ușă/fereastră este dezactivată, vezi b).  

 Decalaj de timp 0 secunde: 
Apăsați simultan tastele „3“ și „4“ timp de 5 sec. până ce 
se aprinde ledul și se aude un semnal acustic lung.  

 Decalaj de timp 10 secunde:  
Apăsați tasta „3“ timp de 5 secunde până ce se aprinde 
ledul și se aude un semnal acustic lung.  

 Decalaj de timp 20 secunde: 
Apăsați tasta „4“ timp de 5 secunde până ce se aprinde 
ledul și se aude un semnal acustic lung.  

Dacă extrageți sau înlocuiți bateriile se va pierde 
setarea realizată, iar decalajul de timp revine la 
setarea de bază de ”0 secunde”.  

 

e. Declanșarea alarmei  
După ce alarma pentru fereastră/ușă este activată și se 
deschide ușa sau fereastra se va declanșa sunetul alarmei, 
după scurgerea decalajului de timp setat.  
Dacă ușa sau fereastra nu este închisă nici după 30 de 
secunde, atunci alarma va reporni după scurgerea decala-
jului de timp setat.  

Dacă decalajul de timp este setat la ”0 secunde” 
(setarea de bază) alarma se va declanșa imediat.  
Dacă pentru decalajul de timp ați setat ”10 sec.” 
sau ”20 sec.”, ledul roșu va clipi rapid și abia după 
aceea se va declanșa alarma. Introduceți parola 
corectă în intervalul de timp setat pentru decalajul 
de timp (confirmați cu tasta „P“); alarma pentru 
fereastră/ușă este acum dezactivată.  

 

f. Funcția panică 
 Pentru a declanșa imediat alarma (de ex. în caz de 

spargere) mențineți apăsată tasta „P“ timp de 2 secunde. 
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Alarma este activată pentru o perioadă de 30 de 
secunde.  

 Pentru a opri alarma introduceți parola corectă și apăsați 
tasta „P“.  

 

Întreținerea și curățarea 
 În afară de schimbarea bateriilor produsul nu are nevoie 

de întreținere 

 Suprafața exterioară a aparatului se curăță cu o lavetă 
moale, uscată și curată.  

Nu folosiți mijloace agresive de curățare, soluții pe 
bază de alcool sau alte soluții chimice, căci acestea 
pot dăuna carcasei aparatului (decolorare) sau pot 
provoca disfuncționalități.  

 

Eliminarea deșeurilor  
a. Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului 
înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării 
resurselor naturale cu prudență și în mod rațional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare și reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două 
linii în formă de X indică faptul că produsul face 
obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare și reciclare a produselor electronice și nu 
împreună cu gunoiul menajer.  

 

b. Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze 
bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor 
împreună cu deșeurile menajere este interzisă! 
Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin substanțe 
periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roți 
barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în 
locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 
Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe 
periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la 
protejarea mediului înconjurător! 
 

Date tehnice 
Alimentare   3 baterii tip „LR44“ 
Volum sonor alarmă 100 dB 
Decalaj de timp  setabil (0, 10 sau 20 secunde; 

setarea de bază 0 sec.) 
Parola   4-poziții (setarea de bază „1234“) 
Condiții ambientale temperatura 0 °C până la +40 °C, 

umiditatea relativă 10% până la 
90%, fără condens  

Dimensiuni  85 x 46 x 8,5 mm (l x Î x A) 
Greutatea  30 g 
 
 
 
 
 
 

Declarație de conformitate 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament:  Alarmă pentru fereastră și ușă, 

Alarmă pentru fereastră și ușă cu 
cablu 

Cod produs:  1227482 
1227483 

Model nr.:   220 
   220A 

 
este în conformitate cu următoarele directive, norme 
și/sau regulamente: 
 

Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61000-6-3:2007 + A1: 2011 
EN 50130-4:2011 
 

Directiva RoHS 2011/65/EU 
 

 
Marcaj CE pe produs 

 

  

 

 

 
Hirschau, 27.08. 2014 
Loc și dată  
 
  
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. 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. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

 

 


