
1 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

MANUAL DE UTILIZARE 

 

PRIZĂ WIRELESS DE INTERIOR, 433 MHZ 
Cod produs: 1208457 

 

Domenii de utilizare 
Cu această priză wireless puteți porni, respectiv opri wireless 
un consumator conectat la această priză cu ajutorul unei 
telecomenzi.  
Priza wireless poate fi folosită numai în spații interioare 
uscate.  
Alimentarea se face la 230 V/AC, 50 Hz.  
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță și de utilizare 
incluse în manual. Instrucțiunile de siguranță servesc atât 
protecției dvs. personale, cât și protecției aparatului. De 
aceea vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizați produsul. 
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.  
 

Conținut colet 
 1 priză wireless 

 Manual 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 operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instruc-
țiunilor de siguranță prezentate în manual. În aces-
te cazuri se pierde dreptul la garanție!  

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

 Nu folosiți produsul în spitale sau clinici. Chiar dacă 
senzorul extern emite semnale relativ slabe, acestea pot 
distorsiona echipamentele medicale folosite în susținerea 
vieții. Observația este valabilă și pentru alte domenii. 

 Structura de construcție a prizei wireless corespunde 
clasei de protecție I. Nu folosiți drept sursă de tensiune 
pentru priza wireless decât o priză de perete standard 
(230 V/AC, 50 Hz, cu conductor de protecție) ce face parte 
din rețeaua publică de alimentare cu energie electrică.  

 Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsați la îndemâna copiilor. 
Manifestați atenție sporită în prezența copiilor, căci 
aceștia pot încerca să introducă diverse obiecte în orificiile 
aparatului. Astfel există pericolul unui șoc electric! 

 Nu atingeți niciodată produsul, respectiv ștecărul consu-
matorului pe care doriți să-l conectați la priza wireless, cu 
mâinile umede sau ude. Pericol de moarte prin 
electrocutare! 

 Nu trageți de cablu atunci când doriți să scoateți 
consumatorul din priza wireless. Apucați ștecărul în 
părțile sale laterale și scoateți-l din priza wireless.  

 
 

 Nu interconectați între ele mai multe prize wireless.  

 Aparatul este decuplat de la tensiune numai dacă este 
scos din priza de perete.  

 Nu suprasolicitați priza wireless (respectați valoarea 
pentru puterea conectată, care este indicată în capitolul 
„Date tehnice”). 

 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.  

 Nu mai folosiți priza wireless dacă carcasa produsului 
prezintă daune! Dacă produsul este conectat la tensiunea 
de rețea nu atingeți nici priza wireless, nici consumatorul 
conectat la aceasta! Decuplați prima dată de la alimentare 
priza de perete la care este conectată priza wireless 
(decuplați siguranța automată și disjunctorul diferențial). 
Abia după aceea puteți scoate priza wireless din priza de 
perete. Duceți produsul într-un atelier service sau 
eliminați-l drept deșeu.  

 

Elementele de control  

 
A) Led de control (se aprinde dacă priza frontală este 

activată) 
B) Priza frontală pentru conectarea unui consumator, cu 

protecție pentru copii 
C) Comutator programare I, II, III, IV pentru unul dintre cele 

patru coduri adresă 
D) Comutator programare pentru selecția canalului de 

comutare 1, 2, 3, 4 
E) Ștecăr cu protecție pentru conectarea la priza de perete  
 

Programarea codului adresei 
Unul dintre cele patru coduri adresă (I, II, III, IV) poate fi 
programat pe telecomandă (disponibilă opțional) sau pe priza 
wireless. În acest fel vor putea funcționa mai multe seturi de 
comutatoare wireless fără a se influența între ele.  
Alegeți pe telecomandă unul dintre cele patru coduri adresă 
(I, II, III, IV). Setați pe priza wireless (prizele wireless) același 
cod adresă; pentru rotirea comutatorului programare (C) 
folosiți o șurubelniță plată.  

Dacă codul setat pe telecomandă este diferit decât 
cel programat pe priza wireless, priza wireless nu va 
reacționa la comenzile trimise de pe telecomandă!  
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Programarea canalului de comutare la priza 
wireless 
În partea posterioară a prizei wireless se află un alt comutator 
programare (D), marcat cu cifrele 1, 2, 3 și 4. Acesta are rolul 
de a selecta unul dintre cele patru canale de comutare 
(marcate pe telecomandă tot cu cifrele 1, 2, 3 și 4) atunci când 
folosiți mai mult de o priză wireless.  

Totodată este posibil să programați același canal de 
comutare pe două sau mai multe prize wireless. 
Astfel, ambele prize wireless sunt puse în funcțiune, 
respectiv scoase din funcțiune simultan prin 
apăsarea unei taste.  

 

Punerea în funcțiune, testul de funcționare 
Introduceți priza wireless (fără consumatorul conectat la ea!) 
în priza de perete cu protecție la contact.  
Acum puteți verifica funcționarea prizei wireless prin 
apăsarea scurtă a tastei ON a canalului de comutare 
corespunzător (1, 2,3 sau 4). Se aprinde ledul de control roșu 
(A) de pe priza wireless. Priza frontală (B) a produsului este 
acum activată, tensiunea de rețea este aplicată, iar 
consumatorul conectat este pus în funcțiune.  
Apăsați scurt tasta OFF a canalului de comutare; se stinge 
ledul de control (A), tensiunea de rețea este decuplată, iar 
consumatorul conectat este oprit.  

 

Funcționarea  
Conectați un consumator la priza wireless (B).  

Vezi capitolul „Date tehnice” pentru valoarea 
maximă admisă pentru puterea consumatorului.  
 

Dacă apăsați tasta ON, respectiv OFF a canalului de comutare 
de pe telecomandă, atunci priza wireless la care a fost 
programat același canal de comutare este pornită (se aprinde 
ledul de control A), respectiv oprită (se stinge ledul de control 
A).  

 

Întreținerea și curățarea 
Produsul nu are nevoie de întreținere; nu-l deschideți/ 
dezmembrați niciodată.  
Înainte de a curăța produsul decuplați consumatorul conectat 
la priza sa frontală și scoateți produsul din priza de perete.  
Curățați produsul numai cu o cârpă uscată, curată, moale. Nu 
folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare, soluții pe 
bază de alcool sau alte substanțe chimice, căci acestea pot 
dăuna carcasei sau chiar funcționalității produsului. 

 

Manipularea  
 Priza wireless poate funcționa numai în spații 

interioare, uscate. 

 Evitați următoarele condiții vitrege de mediu la 
locul de montare sau în transport: 
- acțiunea directă a razelor de soare 
- căldură sau frig extrem 
- praf sau gaze, vapori ori solvenți inflamabili 
- vibrații puternice 
- câmpuri magnetice puternice, ca cele din 

apropierea mașinilor sau difuzoarelor. 

 Verificați izolația întregului produs, ce nu are voie 
să prezinte daune sau să fie distrusă. Nu dezmem-
brați niciodată produsul! Aparatul nu include 
componente care să aibă nevoie de întreținere. 

 Verificați produsul înainte de fiecare utilizare! Dacă 
aparatul prezintă daune nu-l mai folosiți! Pericol de 
moarte prin șoc electric! 

 Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o 

perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

 

Raza de acțiune  
Raza de acțiune pentru transferul semnalelor wireless între 
telecomandă și priza wireless este de maxim 30 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 transfe-
rului 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 care 
funcționează cu carcasa deschisă ori alte aparate electrice 
 

Eliminarea deșeurilor 
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.  

 

Date tehnice  
Frecvența de recepție 433 MHz 
Tensiune de funcționare 230 V/AC, 50 Hz 
Clasa de protecție I 
Putere conectată  2000 W sarcină rezistivă, 

300 W sarcină inductivă 
Coduri adresă  4 (setabile prin comutator rotativ) 
Canal de comutare  setabil  prin comutator rotativ „1 2 

3 4“ 
LED   se aprinde dacă priza / c 
   onsumatorul sunt activate 
Dimensiuni (Î x l x A) cca. 95 x 51 x 73 mm (incl. ștecăr) 

cca. 95 x 51 x 35 mm (fără ștecăr) 
Condiții de funcționare numai în spații interioare uscate și 

închise 
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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:   Priză wireless Renkforce 
Model:    RSL366R 
Cod produs:   1208457 
 
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 61058-1: 2002 + A2: 2008 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

0681 
  
 
 
 

Hirschau, 08.07.2014 
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. 

© 2017 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 

 


