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MANUAL DE UTILIZARE 
 

SET SONERIE WIRELESS 
Cod produs: 552517 

Versiune 04/13 
 

Domenii de utilizare  
Prin acționarea butonului sonerie inclus în colet se acționează 
redarea melodiei soneriei wireless (aveți la dispoziție 32 
melodii pre-programate).  
Alimentarea butonului soneriei wireless se face de la o 
baterie 12 V (tip 23A, inclusă în colet).  
Alimentarea soneriei wireless se face fie de la 3 baterii tip AA 
sau de la un bloc de alimentare de la rețea (poate fi comandat 
drept accesoriu). 
Butonul soneriei are protecție conform IP44 și de aceea poate 
fi folosit în spații exterioare protejate (de ex. sub un acoperiș). 
Soneria wireless poate fi folosită numai în spații interioare 
închise și uscate.  
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță din acest 
manual de utilizare. Citiți în întregime manualul de utilizare, 
păstrați-l pentru consultări ulterioare și înmânați-l unei terțe 
persoane care ajunge să folosească produsul.  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, pre-
cum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. nu sunt per-
mise reconfigurarea sau modificarea arbitrară a produsului.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile de companii și 
produse incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate. 
 

Explicații simboluri, inscripționări  
Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când 
există pericole legate de sănătatea umană, de ex. 
electrocutare. 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul 
că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  

 

Conținut colet 
 Sonerie wireless 

 Buton sonerie 

 Bandă dublu adezivă pentru butonul soneriei 

 Baterie 12 V tip 23A 
 

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 
materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului.  

 Întreținerea și repararea aparatului nu pot fi realizate 
decât de către un tehnician specializat sau atelier service, 
familiarizat cu pericolele asociate, respectiv normele în 
vigoare.  

 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. El include părți componente mici și 
baterii.  

 Butonul soneriei are protecție conform IP44 și de aceea 
poate fi folosit în spații exterioare protejate (de ex. sub un 
acoperiș). Soneria wireless poate fi folosită în spații 
interioare uscate și închise.  

 Nu este permisă funcționarea produsului în medii cu 
conținut mare de praf, gaze, vapori sau solvenți 
inflamabili. Pericol de explozie și incendiu! 

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

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 
căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 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. 

 

Instrucțiuni privind bateriile/acumulatoarele  
 Țineți bateriile/acumulatoarele departe de mâinile 

copiilor.  

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

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

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

 Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Există pericol de 
explozie! Nu reîncărcați decât bateriile reîncărcabile; 
folosiți încărcătoare potrivite. 

 Nu amestecați bateriile cu acumulatoarele. Folosiți fie 
baterii, fie acumulatoare. 

 Nu amestecați baterii, respectiv acumulatoare cu nivel 
diferit de încărcare (de ex. baterii, respectiv acumulatoare 
complet încărcate sau semi-descărcate).  

 Înlocuiți întotdeauna întreg setul de baterii/ 
acumulatoare.  

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

 În principiu soneria wireless poate funcționa și cu 
acumulatoare. Datorită tensiunii mai scăzute (acumulator 
= 1,2 V; baterie = 1,5 V) și a capacității mai reduse a 
acumulatoarelor, durata de funcționare a aparatului este 
mai mică. De aceea vă recomandăm să folosiți 
preferențial baterii alcaline pentru a obține o durată de 
funcționare cât mai mare și mai sigură pentru aparatul 
dvs. 
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Elementele de control  

 
1 Difuzor 
2 Led stare 
3 Orificiu montare pe perete 
4 Mufa pentru conectarea unui bloc de alimentare extern 

(5 V/DC, 1 A, conector rotund cu diametrul exterior 5,5 
mm, diametrul interior 2,1 mm, contactul intern 
conduce plus/+) 

5 Tasta pentru programarea butonului soneriei 
6 Compartiment baterii pentru 3 baterii tip AA 
7 Butonul soneriei (cu led roșu pentru indicarea 

funcționării) 
8 Marcaj în partea inferioară, pentru deschiderea carcasei 
9 Led roșu funcționare 
10 Tasta PLAY (aceasta este acționată cu butonul soneriei) 
11 Tasta SELECT pentru selecția uneia dintre cele 32 de 

melodii 
12 Compartiment baterii pentru o baterie 12 V tip 23A 
 

Montarea  
Raza de acțiune dintre butonul soneriei și soneria 
wireless depinde de condițiile ambientale. De regulă 
funcționarea sistemului este posibilă într-o casă de 
tip familial. Recomandăm să verificați funcționarea 
sistemului înainte de montarea definitivă a soneriei.  
Aveți grijă să nu secționați vreun cablu sau conductă 
atunci când găuriți sau înșurubați în pereți.  

 

a. Butonul soneriei  
Butonul soneriei poate fi montat pe o suprafață curată, 
netedă, fără praf folosind banda adezivă din partea 
posterioară a aparatului. Alternativ, butonul soneriei poate fi 
fixat cu șuruburi/dibluri folosind cele două orificii. 
În acest sens trebuie să deschideți carcasa butonului soneriei 
(ridicați partea posterioară a carcasei cu ajutorul unei 
șurubelnițe plate sau cu unghia de la un deget). Apoi fixați 
partea posterioară a aparatului pe suprafața dorită, cu 
ajutorul a două șuruburi și dacă este nevoie dibluri. Aveți grijă 
să nu dăunați plăcii electronice! 
Înainte de a reînchide carcasa instalați bateria 12 V și dacă 
este nevoie selectați una dintre cele 32 de melodii.  
 

b. Soneria wireless  
Soneria wireless poate fi fixată pe un perete folosind orificiul 
din partea sa posterioară și un cui, un șurub sau un cârlig.  

Instalarea, înlocuirea bateriilor  
a. Butonul soneriei 
Deschideți carcasa prin ridicarea capacului carcasei, aflat în 
partea posterioară a aparatului, cu ajutorul unei șurubelnițe 
plate.  
Instalați în compartimentul baterii o baterie 12 V tip 23A 
respectând polaritatea corectă (respectați plus/+ și minus/-). 
Reinstalați capacul compartimentului baterii. 
Bateria trebuie înlocuită atunci când scade considerabil raza 
de acțiune a butonului soneriei sau ledul funcționare nu se 
mai aprinde după acționarea tastei.  
 

b. Soneria wireless 
Deschideți compartimentul baterii din partea posterioară a 
soneriei wireless. Instalați aici trei baterii tip AA respectând 
polaritatea corectă (respectați plus/+ și minus/-).  
Reînchideți compartimentul baterii. 
Bateriile trebuie înlocuite atunci când soneria sună foarte 
încet sau nu se mai aude deloc.  
 

Utilizarea blocului de alimentare în funcționarea 
soneriei wireless  
În loc de baterii soneria wireless poate funcționa cu un bloc 
de alimentare de la rețea extern (nu este inclus în colet, se 
comandă separat drept accesoriu). 
Blocul de alimentare trebuie să livreze o tensiune de ieșire de 
5 V/DC și un curent de minim 1 A. Conectorul rotund trebuie 
să aibă un diametru exterior de 5,5 mm și un diametru 
interior de 2,1 mm, iar contactul interior trebuie să conducă 
plus/+, iar cel exterior minus/-.  

Dacă folosiți un bloc de alimentare de la rețea, atunci 
scoateți bateriile din compartimentul baterii.  

 

Programarea butonului soneriei la soneria 
wireless  

Butonul soneriei este programat la soneria wireless 
din fabricație. De aceea în mod normal nu este nevoie 
de o reprogramare.  

Dacă însă soneria wireless nu reacționează la butonul soneriei 
(deși bateriile sunt noi și sunt instalate corect), atunci 
procedați după cum urmează:  

 Deschideți micul capac din partea posterioară a soneriei 
wireless prin desfacerea singurului șurub al capacului.  

 Mențineți apăsată tasta poziționată sub capac.  

 Așteptați cel puțin 5 secunde, iar apoi apăsați scurt tasta 
funcționare de pe butonul soneriei.  

Atunci când carcasa butonului soneriei este deschisă 
apăsați scurt tasta PLAY.  
Acum ar trebui ca soneria wireless să redea o melodie. 

Eliberați tasta de pe soneria wireless; cu aceasta ați 
încheiat programarea.  

 Reinstalați capacul pe soneria wireless folosind șurubul 
desfăcut la începutul operațiilor.  

 

Selecția melodiei soneriei  
 Deschideți carcasa prin ridicarea capacului carcasei aflat 

în partea posterioară a aparatului folosind o șurubelniță.  

 Cu tasta PLAY puteți verifica melodia selectată.  

 Modificați soneria prin apăsarea tastei SELECT (dacă este 
nevoie apăsați tasta prelungit). Repetați procedeul până 
la redarea melodiei dorite.  

 Reînchideți carcasa aparatului.  
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Manevrarea  
Apăsați tasta de pe butonul soneriei wireless (cca. 1 secundă). 
După aceea se aprinde ledul roșu de funcționare pentru a 
indica funcționarea corectă a echipamentului.  
Dacă semnalul wireless este recepționat, atunci soneria 
wireless redă melodia selectată prin difuzor; în timpul redării 
melodiei se aprinde ledul stare de pe soneria wireless.  
 

Raza de acțiune  
Raza de acțiune pentru transferul wireless al semnalelor între 
componentele sistemului este de maxim 80 m, în condiții 
optime.  

Această valoare pentru raza de acțiune reprezintă 
așa-numita „rază de acțiune în câmp deschis” (raza 
de acțiune la contact vizual direct între emițător și 
receptor, fără factori distorsionanți). 
În practică însă între emițător și receptor se află 
pereți, tavane etc. De aceea raza de acțiune dintre 
emițător și receptor este diminuată corespunzător. 
Din cauza influenței diferiților factori asupra 
transferului wireless nu se poate garanta o anumită 
rază de acțiune.  
În mod normal funcționarea se face fără probleme 
într-o casă de tip familial.  

Raza de acțiune poate fi considerabil diminuată de: 

 pereți, tavane din oțel armat 

 ferestre izolate/termopan  

 apropierea de obiecte metalice/conducătoare (de ex. 
calorifere) 

 apropierea de corpul uman 

 distorsiuni de bandă largă, de ex. în regiunile locuite 
(telefoane DECT, telefoane mobile, căști radio, boxe radio, 
alte stații meteo radio, sisteme babyphone etc.) 

 apropierea de motoare electrice, transformatoare, surse 
de alimentare de la rețea, computere 

 apropierea de computere prost ecranate sau alte aparate 
electrice 

 

Eliminarea deșeurilor  
Reguli generale 

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 laolaltă cu 
gunoiul menajer.  

 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin să returneze bateriile și 
bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă 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! 
 

Întreținerea și curățarea  
Cu excepția înlocuirii ocazionale a bateriilor produsul nu are 
nevoie de întreținere.  
Pentru a curăța suprafața exterioară a produsului folosiți o 
cârpă curată, uscată și moale. Nu folosiți soluții de curățare 
agresive, acestea pot duce la decolorarea suprafeței carcasei.  
 

Date tehnice 
a. Buton sonerie 
Alimentare   1x baterie 12 V tip „23A“ 
Frecvența de emisie  433,92 MHz 
Raza de acțiune  maxim 80 metri (în câmp liber, vezi 

cap, „Raza de acțiune“) 
LED   se aprinde la acționarea tastei 
Grad de protecție  IP44 
Dimensiuni (L x l x Î)  cca. 78 x 39 x 22 mm 
Greutate   cca. 27 g 

 

b. Sonerie wireless 
Alimentare  3x baterii tip AA (sau de la blocul 

de alimentare 5 V/DC, min. 1 A) 
LED  se aprinde la recepția semnalului 

wireless (apăsare buton sonerie) 
Dimensiuni (Î x l x A)  cca. 118 x 78 x 27 mm 
Greutate   cca. 92 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:   Sonerie wireless 
Model:    ZTB-83N 
Cod produs:  552517 
 

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

Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 220-2: V2.4.1 
EN 301 489-1: V1.9.2 
EN 301 489-3: V1.4.1 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 
EN 62479: 2010 
 

Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

0700 
  
 

Hirschau, 25.06.2013 
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). 

© 2017 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


