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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 

SET 2 PRIZE WIRELESS ȘI TELECOMANDĂ 
RCS 1044 N CONFORT 

Cod produs: 1050334 

 

SIGURANȚA 
Domenii de utilizare 
Setul de întrerupătoare wireless este adecvat pentru utiliza-
re privată. Nu este adecvat pentru aplicații comerciale. Setul 
de întrerupătoare wireless pune și scoate din funcțiune 
corpurile de iluminat și aparatele electrice. Receptorii se pot 
folosi în aer liber. 
Aparatele trebuie să fie folosite numai în mod individual. Nu 
conectați între ele mai multe întrerupătoare wireless.  
Orice altă utilizare nu este conformă. Producătorul nu-și 
asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utiliza-
rea neconformă a produsului.  
 

Instrucțiuni de utilizare 
Citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a 
începe să folosiți produsul. Păstrați manualul pentru 
consultări ulterioare. Înmânați acest manual și altor 
persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 

 

Instrucțiuni generale de siguranță 
 Copiii nu pot evalua pericolele asociate cu aparatele 

electrice. De aceea manifestați atenție sporită în prezen-
ța copiilor atunci când manevrați aparate electrice. 

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

 Întrerupătoarele wireless se introduc numai în prize de 
perete standard cu o tensiune alternativă de 220 – 240 V 
și 50 Hz. 

 Nu introduceți întrerupătoarele într-un prelungitor. 

 Conectați la întrerupătoarele wireless numai consuma-
tori cu valori pentru putere ce se înscriu în valorile 
prezentate la datele tehnice. 

 Nu conectați consumatori care odată puși în funcțiune 
involuntar pot declanșa incendii (de ex. un fier de călcat) 
sau alte daune.  

 Nu conectați consumatori care au nevoie de un 
condensator motor (de ex. frigider).  

 Nu acoperiți întrerupătoarele wireless. În caz contrar se 
va acumula căldura. Pericol de incendiu. 

 Verificați întrerupătoarele wireless în mod regulat pentru 
a descoperi eventuale daune. Nu înlocuiți componentele 
defecte. Adresați-vă producătorului sau eliminați 
aparatul drept deșeu. 

 Nu atingeți întrerupătoarele wireless cu mâinile umede. 

 Pentru a decupla de la alimentare întrerupătoarele 
wireless decuplați-le de la rețeaua de curent.  

 

Manevrați bateriile cu multă atenție. 

 Pericol de explozie! Nu încercați să reîncărcați bateriile 
nereîncărcabile. 

 Scoateți imediat bateria din aparat după ce este uzată și 
eliminați-o în mod ecologic. 

 Nu aruncați bateriile în foc și feriți-le de temperaturi 
înalte. 

 Nu deschideți sau scurtcircuitați bateriile. 

 Acizii care se scurg din baterii pot duce la arsuri cutanate. 
În caz de contact cu acizii spălați imediat cu multă apă. 
Dacă acizii ajung în ochi nu frecați ochii ci spălați-i 
imediat cu multă apă și consultați un medic.  

 Scoateți bateria din aparat dacă nu-l folosiți o perioadă 
mai lungă de timp.  

 

ELIMINAREA DEȘEURILOR 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconju-
rător, 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 în vigoare. 

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 
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 periculoa-
se 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! 
 

APARAT 
Conținut colet 
În colet sunt incluse: 

 O telecomandă cu baterie  

 Două întrerupătoare wireless IP44 
 

Prezentare generală aparat 
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1 întrerupător wireless 
2 priză cu protecție la contact IP44 cu capac și protecție 

copii 
3 ștecăr contact la protecție 
4 telecomandă 
5 lampă funcționare 
6 taste OFF (A, B, C, D) 
7 capac compartiment baterie 
8 taste ON (A, B, C, D) 

 

Pregătirea aparatelor 
Înainte de a începe să folosiți aparatele trebuie: 

- să instalați bateria 
- să sincronizați codul între telecomandă și întrerupătoa-

rele wireless 
- să alocați o pereche de taste ON/OFF ale telecomenzii 

unui întrerupător wireless 

 
Instalarea bateriei 

Atenție! 
Respectați polaritatea corectă a bateriei. Dacă bate-
ria nu este instalată corect se pot produce daune. 

 
1. Deschideți capacul compartimentului baterie.  
2. Instalați bateria așa după cum se vede în imagine. 
3. Închideți compartimentul baterie.  
4. Apăsați orice tastă a telecomenzii. Se aprinde lampa 

funcționare la apăsarea tastei.  
 

Dacă după ce apăsați tasta lampa nu se aprinde 
înseamnă că aparatul nu primește energie de la 
baterie. Verificați dacă ați instalat corect bateria. 

 

Sincronizarea codului 
Înainte de prima utilizare a aparatelor trebuie să sincronizați 
codul, astfel încât toate întrerupătoarele wireless să 
reacționeze la comanda primită de la telecomandă.  
În plus trebuie să alocați fiecărui întrerupător wireless o 
pereche de taste de pe telecomandă, astfel încât fiecare 
întrerupător wireless să poată fi controlat individual.  

Ajustați comutatorul DIP cu un obiect adecvat, de ex. o 
mică șurubelniță, împingând comutatorul DIP în sus 
sau în jos.  

 

Setarea codului pe telecomandă. 
1. Deschideți capacul compartimentului baterii. 
2. Setați codul dorit cu comutatorul DIP de la 1 la 5.  
3. Închideți compartimentul baterii.  

 

Setarea codului pe întrerupătorul wireless 

 
1. Desfaceți șurubul capacului cu o șurubelniță în cruce 

mărimea PH0.  
2. Ridicați ușor capacul deasupra orificiului pentru șurub 

și înclinați-l spre exterior. 
3. Setați același cod pe telecomandă cu comutatorul DIP 

de la 1 la 5.  

 
 
Alocarea unei taste la întrerupătorul wireless 
1. Setați o tastă de pe telecomandă cu comutatorul DIP de 

la A la E.  
Comutatorul DIP E nu este alocat.  
 

 
 

2. Rabatați capacul spre interior și închideți 
compartimentul. 

3. Instalați șurubul în filet trecându-l prin orificiu și 
strângeți-l.  

 

Exemplu 

 
Setați pe telecomandă codul 123.  

 
Setați codul 123 la toate întrerupătoarele wireless. În plus 
setați și o tastă de comandă. În imagine perechea de taste A 
este setată cu comutatorul DIP A.  
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Punerea în funcțiune a aparatelor 
Raza de acțiune a semnalului wireless al telecomenzii este 
de max. 25 m și depinde de tipul de construcții din jur.  

Raza de acțiune poate fi diminuată de diverse 
construcții (de ex. beton armat), câmp electric (de ex. 
cabluri electrice) sau electromagnetic (de ex. telefon). 

Dacă este nevoie îndepărtați sursa de distorsiune sau 
mențineți o anumită distanță până la sursa de distorsiune.  
 

Pentru a pune în funcțiune întrerupătoarele wireless 

 Introduceți întrerupătorul wireless într-o priză de perete 
Pentru a pune în funcțiune telecomanda 

 Instalați bateria în compartimentul baterii.  
 

MANEVRAREA 
Punerea în funcțiune a întrerupătorului wireless 
1. Introduceți întrerupătorul wireless într-o priză de perete.  
2. Conectați consumatorul la întrerupătorul wireless. 
3. Apăsați tasta presetată ON (de ex. A) pentru a pune în 

funcțiune întrerupătorul wireless.  
La fiecare apăsare a tastei se aprinde lampa funcționare.  

 

Scoaterea din funcțiune a întrerupătorului  
1. Apăsați tasta presetată OFF (de ex. A) pentru a scoate 

din funcțiune întrerupătorul wireless.  
La fiecare apăsare a tastei se aprinde lampa funcționare.  

 

CURĂȚAREA 
Atenție! Pericol de electrocutare. 
Decuplați aparatul de la rețeaua de curent electric 
înainte de a-l curăța.  
Atenție! Pericol de electrocutare. 
Aveți grijă să nu pătrundă lichide în interiorul apara-
tului. În caz contrar se pot produce scurtcircuite. 
Atenție! Pericol din cauza soluțiilor de curățare 
agresive 

Nu folosiți niciodată pentru curățare soluții de curățare 
agresive sau corozive.  
Curățați aparatul cu o cârpă moale, ușor umezită și un 
detergent blând. 
Lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a-l repune în 
funcțiune.  

 

ÎNTREȚINEREA 
Verificați la intervale regulate de timp bateria pentru a 
descoperi eventuale daune.  

 

DATE TEHNICE 
Tensiune de funcționare:  230 V ~ 50 Hz 
Tensiune:   230 V ~ 4,35 A 
Putere de comutare: max. 1000 W 
Grad de protecție:  IP44 
Raza de acțiune wireless:  max. 25 m 
Frecvență de funcționare:  433,92 MHz 
Temperatura ambientală:  0 până la 35 °C 
Temperatura depozitare:  - 40 până la 70 °C 
Baterie:    12 V, tip A 23 
Conform    

 
 
 
 

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR 
Defecțiune Cauză Soluție 

Lampa funcționa-
re (5) nu se aprin-
de după apăsarea 
unei taste. 

Bateria nu este 
instalată corect. 

Instalați bateria 
corect. 

 Bateria nu stabileș-
te contactul. 

Apăsați bateria 
pe clemele de 
contact. 

 Bateria este 
descărcată. 

Instalați o 
baterie nouă.  

Consumatorul nu 
funcționează. 

Întrerupătorul nu 
este conectat 
corect. 

Conectați co-
rect întrerupă-
torul la priza de 
perete. 

 Consumatorul nu 
este pus în 
funcțiune. 

Puneți 
consumatorul 
în funcțiune.  

Întrerupătorul nu 
se pune în 
funcțiune. 

Nu este setat 
corect codul 
întrerupătorului. 

Setați codul 
telecomenzii 
pentru 
întrerupător. 

 Nu este suficientă 
raza de acțiune din-
tre telecomandă și 
priza programabilă 

Diminuați 
distanța dintre 
telecomandă și 
priza progra-
mabilă. 

 Distorsiuni produse 
de aparate 
electrice. 

Îndepărtați 
posibilele surse 
de distorsiune.  
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