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MANUAL DE UTILIZARE 
 

DETECTOR DE FUM WIRELESS 
RENKFORCE RF101 

Cod produs: 1274868 

 

Domenii de utilizare 
Detectorul de fum funcţionează conform principiului luminii 
difuze şi identifică cea mai mică cantitate de particule de fum 
care pătrund în carcasa produsului. Montarea şi funcţionarea 
aparatului sunt permise numai în spaţii interioare uscate şi 
lipsite de praf, în care nu există în mod normal vapori sau fum 
(cum se întâmplă de ex. în bucătărie, la foc deschis).  
Detectorul de fum identifică imediat prezenţa fumului în 
sufragerii şi dormitoare şi declanşează o alarmă puternică 
pentru a atenţiona locatarii din timp asupra pericolului. 
Datorită emiţătorului/receptorului wireless integrat se pot 
interconecta în reţea mai multe detectoare de fum wireless 
de acelaşi tip. Dacă unul dintre detectoarele de fum 
declanşează alarma, ea va fi semnalizată şi de restul 
detectoarelor de fum.  
Detectorul de fum funcţionează cu o baterie 9 V şi 3 baterii 
tip AA.  
Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! Orice altă 
întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la 
defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Vă rugăm citiţi în 
întregime manualul înainte de a începe să utilizaţi produsul. 
Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare. Înmânaţi acest 
manual şi altor persoane, cărora le puneţi la dispoziţie 
produsul. Produsul nu are voie să fie modificat sau 
reconfigurat.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi 
europene în vigoare. Toate denumirile şi descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  

 

Conţinut colet 
 Detector de fum 

 1x baterie 9 V 

 3x baterie tip AA 

 Manual de utilizare  
 

Explicaţii simboluri, inscripţionări  
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul 
că informaţia prezentată este importantă, iar 
instrucţiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicaţii importante în manevrare.  

 

Instrucţiuni de siguranţă  
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce 
pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele 
materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

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

 Produsul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. 

 Nu folosiţi produsul în spitale sau clinici. Chiar dacă 
senzorul extern emite semnale relativ slabe, acestea pot 
distorsiona echipamentele medicale folosite în susţinerea 
vieţii. Observaţia este valabilă şi pentru alte domenii. 

 Produsul nu are voie să devină umed sau ud.  

 Nu acoperiţi produsul (de ex. tapet), nu-l vopsiţi/lăcuiţi 
niciodată! 

 Nu folosiţi produsul în spaţii sau condiţii vitrege de mediu, 
unde există sau pot apărea gaze, vapori ori praf 
inflamabil! Pericol de explozie! 

 Feriţi produsul de temperaturi extreme, vibraţii puternice 
sau stres mecanic prelungit. 

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

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 
căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  
 

Instrucţiuni privind bateriile  
Nu instalaţi în produs acumulatoare reîncărcabile. 
Folosiţi numai baterii, căci acestea garantează o 
durată lungă şi sigură de funcţionare.  

 Ţineţi bateriile departe de mâinile copiilor.  

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

 Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, 
de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când 
manevraţi aceste baterii.  

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

 Nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. Pericol de 
explozie! 

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

 

Selecţia locului de montare  
Informaţii generale  
Pericolul principal reprezentat de un incendiu nu este atât 
focul, cât fumul otrăvitor care se formează în urma arderilor. 
Inhalarea acestui fum, chiar şi în cantitate mică, poate duce la 
inconştienţă, fenomen periculos mai ales în timpul somnului. 
Din acest motiv trebuie să alegeţi cu grijă locul de montare al 
aparatului.  
 
Locuri recomandate pentru montarea detectorului de fum 
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○ Detector de fum pentru protecţia minimă 

● Detector de fum pentru protecţia optimă  
 

 Instalaţi detectorul de fum în imediata apropiere a 
dormitorului. Încercaţi să asiguraţi şi căile de acces spre 
dormitor, deoarece de obicei acest tip de cameră este 
amplasat cel mai departe de ieşire. Dacă locuinţa dispune 
de mai multe dormitoare instalaţi câte un detector de fum 
în fiecare dormitor.  
Observaţia este valabilă şi pentru alte camere în care se 
poate dormi (de ex. camera copiilor, camera de oaspeţi 
etc.). 

 Instalaţi detectoare de fum în casa scărilor, căci aceste 
spaţii pot funcţiona drept horn pentru fum şi foc prin care 
incendiul se extinde şi mai mult. 

 Instalaţi cel puţin câte un detector de fum la fiecare etaj.  

 Instalaţi câte un detector de fum în fiecare cameră în care 
se află aparate electrice sau obiecte casnice (de ex. 
televizor în sufragerie). În cazul acestor aparate există 
pericolul formării de fum puternic şi toxic.  

 În spaţiile mari recomandăm instalarea mai multor 
detectoare de fum. 

 Fumul şi resturile produse în urma arderilor se ridică în sus 
spre tavan şi apoi se extind în plan orizontal. Instalaţi 
detectorul de fum pe tavan, în centrul acestuia, pentru că 
aici este punctul ideal pentru identificarea fumului. 
Recomandăm montarea pe tavan în cazul locuinţelor 
standard. În rulote însă montaţi detectorul de fum pe 
pereţii laterali pentru a evita formarea unei bariere 
termale ce se poate forma pe tavan.  

 Dacă instalaţi detectorul de fum pe tavan atunci montaţi-
l la minim 50 cm de peretele lateral şi 60 cm de fiecare 
colţ.  
Fixaţi detectorul de fum pe structura de consolidare a 
plafonului sau alt punct similar. Respectaţi neapărat 
distanţa minimă până la pereţi şi colţurile camerei.  
În camerele cu pereţii înclinaţi (mansardă) recomandăm 
montarea câte unui detector de fum pe fiecare pantă a 
acoperişului.  

 
Locuri nepotrivite pentru montarea detectorului de fum  
Evitaţi următoarele locuri de montare: 

 Bucătărie/baie şi WC: în aceste spaţii aburii existenţi pot 
duce la declanşarea alarmelor false.  

 Garaje: gazul de eşapament poate declanşa o alarmă 
falsă. 

 În apropierea caloriferelor sau aparatelor de aer 
condiţionat.  

 Spaţii în care temperatura scade sub +5°C sau creşte peste 
+38°C 

 Creasta acoperişului: aici se poate acumula aerul cald (de 
ex. vara sau la încălzirea camerei), care va împiedica 

ajungerea fumului la detector în cazul izbucnirii unui 
incendiu 

 Plafonul rulotei: razele de soare încălzesc plafonul şi astfel 
şi aerul din partea superioară a unei rulote. Aerul cald 
împiedică ajungerea fumului la detectorul de fum în cazul 
izbucanirii unui incendiu 

 Pereţii unei locuinţe: în acest loc fumul este identificat 
prea târziu, ceea ce împiedică declanşarea la timp a 
alarmei. 

 Colţurile camerei: în acest loc fumul este identificat prea 
târziu, ceea ce împiedică declanşarea la timp a alarmei. 

 

Montarea şi instalarea bateriilor  
Detectorul de fum nu poate funcţiona fără baterii 
sau dacă acestea sunt descărcate. 
Bateriile trebuie înlocuite după declanşarea 
semnalului acustic „baterii descărcate” (un scurt 
semnal acustic la fiecare 60 secunde). Înlocuiţi 
întotdeauna întreg setul de baterii.  
Testaţi detectorul de fum o dată pe săptămână şi 
după fiecare înlocuire a bateriilor prin menţinerea 
apăsată a tastei TEST timp de cca. 3 secunde. După 
aceea detectorul de fum va declanşa un semnal 
acustic, iar ledurile vor clipi. Vezi şi cap. „Testul de 
funcţionare”. 
Din motive legate de siguranţa în funcţionare nu 
folosiţi niciodată acumulatori reîncărcabili, ci numai 
baterii. 
Din motive de siguranţă detectorul de fum nu poate 
fi fixat pe placa de montare numai dacă bateriile 
sunt instalate.  

 Demontaţi placa de montare de pe detector prin rotirea 
acesteia (rotiţi partea superioară spre stânga, în sens anti-
orar, vezi marcajul  TWIST TO REMOVE). 

 Folosiţi placa de montare drept şablon pentru găurire şi 
marcaţi cele două orificii din exterior. 

 Fixaţi placa de montare cu şuruburi şi dacă este nevoie 
dibluri. 

Aveţi grijă la înşurubare şi găurire să nu perforaţi 
vreun cablu sau conductă. 
Din cauza greutăţii mari vă recomandăm din motive 
de siguranţă să nu folosiţi montarea cu pad adeziv 
sau placă magnetică.  

 Instalaţi o baterie 9 V la polaritatea corectă. Respectaţi 
marcajele din compartimentul baterii.  

 Instalaţi 3 baterii AA la polaritatea corectă în cel de-al 
doilea compartiment baterii. Respectaţi marcajele din 
compartimentul baterii. Pârghia roşie din marginea 
compartimentului baterii trebuie rabatată spre interior, 
împreună cu bateria.  

Bateria 9 V este necesară pentru electronica 
detectorului de fum (nu pentru transferul wireless); 
cele 3 baterii AA sunt necesare pentru transferul 
wireless al semnalelor.  
De aceea instalaţi întotdeauna o baterie 9 V şi 3 
baterii AA.  
Din motive de siguranţă detectorul de mişcare nu 
poate fi fixat pe placa de montare numai dacă sunt 
instalate bateriile.  

 Instalaţi detectorul de fum pe placa de montare şi blocaţi-
l prin rotirea spre dreapta (rotiţi partea superioară spre 
dreapta, în sens orar, vezi marcajul TWIST TO TIGHTEN).  
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Înlocuirea bateriilor  
După descărcarea bateriilor detectorul de fum va reda un 
semnal acustic la fiecare 60 de secunde. Înlocuiţi întreg setul 
de baterii cu altele noi. 
Procedaţi după cum urmează: 

- Demontaţi placa de montare de pe detector prin 
rotirea acesteia (rotiţi partea superioară spre stânga, 
în sens anti-orar, vezi marcajul  TWIST TO 
REMOVE). 

- Înlocuiţi bateria 9 V. Instalaţi o baterie nouă la 
polaritatea corectă. Respectaţi marcajele din 
compartimentul baterii.  

- Înlocuiţi cele 3 baterii AA. Instalaţi baterii noi la 
polaritatea corectă. Respectaţi marcajele din 
compartimentul baterii. Pârghia roşie din marginea 
compartimentului baterii trebuie rabatată spre 
interior, împreună cu bateria.  

- Instalaţi detectorul de fum pe placa de montare şi 
blocaţi-l prin rotirea spre dreapta (rotiţi partea 
superioară spre dreapta, în sens orar, vezi marcajul 
TWIST TO TIGHTEN ).  

Din motive de siguranţă detectorul de mişcare nu 
poate fi fixat pe placa de montare numai dacă sunt 
instalate bateriile.  

 

Programarea detectoarelor de fum wireless 
suplimentare 
Aveţi posibilitatea de a programa mai multe detectoare de 
fum de acelaşi tip. Dacă unul dintre detectoarele de fum 
declanşează alarma, atunci la scurt timp după aceea toate 
detectoarele de fum vor declanşa alarma (dacă se află în raza 
de acţiune).  
În acest fel fumul apărut în sufragerie nu activează numai 
detectorul de fum din sufragerie, ci toate celelalte detectoare 
din întreaga locuinţă (dacă acestea sunt interconectate între 
ele).  

Stabiliţi care detector de fum va juca rolul de 
„master”. La acest detector veţi putea apoi 
programa alte detectoare de fum „slave”.  
În cazul locuinţelor de mari dimensiuni există 
posibilitatea de a folosi mai multe grupe de 
detectoare de fum care să funcţioneze independent 
(exemplu: o grupă la parter, o grupă la etajul 1 etc.).  
Alarma va fi declanşată de toate detectoarele de fum 
din grupa respectivă, independent de faptul că 
fumul a fost identificat de un „master” sau un 
„slave”. Alte grupe nu vor declanşa însă alarma 
(exemplu: dacă grupa de la parter a declanşat 
alarma, grupa de la etajul 1 nu va declanşa alarma).  
Dacă vreunul dintre detectoarele de fum ale unei 
grupe nu este funcţional, alarma va fi declanşată de 
toate celelalte detectoare de fum din grup, dacă se 
află în raza de acţiune.  

Procedaţi după cum urmează: 

 Dacă detectorul de fum „master” este deja montat pe 
tavan, atunci demontaţi-l pentru operaţia de programare. 
Aşezaţi detectorul de fum „master” lângă detectoarele de 
fum „slave” pe care doriţi să le programaţi.  

 Pe detectorul de fum „mater” apăsaţi scurt şi de mai 
multe ori tasta LEARN până ce ledul de lângă luminează în 
verde (pornind de la starea normală de funcţionare: 
apăsaţi scurt de 2x tasta LEARN).  

 Programarea poate fi realizată în următoarele cca. 20 de 
secunde.  

 Pe detectorul de fum „slave” de programat apăsaţi de mai 
multe ori tasta LEARN până ce ledul de alături se aprinde 
în roşu (pornind de la starea normală de funcţionare: 
apăsaţi scurt 1x tasta LEARN).  

 Acum pe detectorul de fum „master” apăsaţi TEST timp de 
cca. 5 secunde pentru a trimite semnalul wireless de 
programare spre detectorul „slave”. Apoi eliberaţi tasta.  

 Ambele leduri clipesc, iar detectorul de fum „master” redă 
un semnal acustic. Detectorul de fum „slave” care 
recepţionează semnalul wireless redă şi el un semnal 
acustic.  

 Pe detectorul de fum „slave” apăsaţi tasta TEST timp de 
cca. 5 secunde (clipesc ambele leduri şi se aude un semnal 
acustic); semnalul wireless este retrimis spre detectorul 
„master”, iar acesta poate acum încheia programarea. 
Eliberaţi tasta.  

 Atunci când detectorul „master” recepţionează semnalul 
wireless el va reda un semnal acustic.  

 După câteva secunde se opreşte semnalul acustic al celor 
două detectoare, iar ledurile se sting.  

 Detectorul de fum „slave” este acum programat la 
detectorul de fum „master”.  
 

Anularea programării pentru un detector de fum 
„slave”; reluarea setărilor din fabricaţie  
Dacă doriţi să ştergeţi programarea unui detector „slave” la 
un detector „master” procedaţi după cum urmează: 

 Pe detectorul de fum „slave” apăsaţi scurt şi de mai multe 
ori tasta LEARN până ce ledul de lângă se aprinde în verde 
(pornind de la starea normală de funcţionare: apăsaţi 
scurt de 2x tasta LEARN).  

 Acum pe detectorul „slave” apăsaţi tasta TEST timp de 
cca. 5 secunde. Clipesc ambele leduri, iar detectorul de 
mişcare redă un semnal acustic.  

 Eliberaţi tasta. 
Detectorul „slave” este şters din programare şi nu mai 
reacţionează la semnalele de la detectorul „master”.  
Detectorul de fum a reluat setările din fabricaţie.  
Detectorul poate fi reprogramat la un detector „master”.  

Alternativ detectorul poate fi folosit drept „master”, 
la care să programaţi o altă grupă de detectoare de 
fum. 
Aşa după cum s-a precizat deja o grupă de 
detectoare de fum este compusă dintr-un „master” 
şi mai multe detectoare „slave”. Grupele sunt 
independente una de alta.  
Dacă aţi şters programarea tuturor detectoarelor 
„slave” de la un „master”, atunci detectorul 
„master” poate fi programat drept „slave” într-o altă 
grupă.  

 

Testul de funcţionare 
În timpul funcţionării standard ledul roşu de lângă tasta TEST 
clipeşte scurt la fiecare 40 de secunde.  

 Pentru a testa alarma apăsaţi tasta TEST timp de câteva 
secunde. După aceea detectorul declanşează un scurt 
semnal de alarmă, iar cele două leduri clipesc. Toate 
acestea indică funcţionarea corectă a detectorului de fum 
şi a bateriilor.  
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Dacă nu se redă alarma sau dacă ledurile nu clipesc, atunci s-
ar putea ca bateriile să fie descărcate. Înlocuiţi bateriile şi 
realizaţi un nou test de funcţionare. Dacă nu obţineţi 
rezultatele dorite înlocuiţi detectorul de fum. 

Recomandăm testarea detectorului de fum o dată 
pe săptămână pentru a se garata funcţionarea sigură 
a aparatului. 
Puteţi testa şi transferul wireless al semnalelor prin 
suflarea fumului de ţigară într-un detector de fum. 
În magazinele de specialitate veţi găsi şi spray-uri 
speciale pentru testarea detectoarelor de fum. În 
urma acestui test toţi detectorii de fum ai grupei 
(master şi slave) trebuie să declanşeze alarma.  

 

Realizarea planului de evacuare şi exersarea 
situaţiilor de urgenţă  
 Realizaţi un plan de evacuare pentru locuinţa dvs. în care 

sunt reprezentate toate ferestrele şi uşile, iar fiecare 
cameră are cel puţin 2 căi de acces. Pentru ferestrele de 
la etajul superior s-ar putea să fie nevoie de o scară.  

 Explicaţi tuturor membrilor familiei planul de evacuare şi 
oferiţi informaţii tuturor persoanelor referitoare la ceea 
ce trebuie să facă în caz de fum/incendiu. 

 Stabiliţi un punct de întâlnire în afara casei. 

 Familiarizaţi-vă cu sunetul de alarmă al detectorului de 
fum; fiecare membru al familiei trebuie să ştie că după 
declanşarea alarmei trebuie să părăsească imediat casa.  

 Exersaţi alarma de incendiu/fum cel puţin la fiecare 6 luni. 
Exerciţiile vă ajută să testaţi în practică planul de 
evacuare. Se poate întâmpla ca în cazul unui incendiu să 
nu puteţi ajunge la copiii dvs. De aceea este important ca 
aceştia să ştie ce să facă şi cum trebuie să se comporte.  
 

Ce trebuie făcut în cazul declanşării alarmei?  
 Dacă unul dintre detectoarele de fum ale unei grupe 

(master sau slave) identifică fum, atunci toate 
detectoarele de fum ale grupei vor declanşa alarma.  

Alarma se opreşte după ce nu mai există fum în aer.  
 

 În cazul declanşării alarmei părăsiţi imediat locuinţa în 
funcţie de planul de evacuare realizat de dvs. Fiecare 
secundă contează şi de aceea nu pierdeţi timp cu 
îmbrăcatul sau colectarea obiectelor de valoare.  

 Atunci când părăsiţi casa nu deschideţi nicio uşă înainte 
de a pipăi suprafaţa acesteia. Dacă aceasta este fierbinte 
sau dacă pe sub uşă pătrunde fum nu mai deschideţi uşa! 
Folosiţi drumul de acces alternativ.  
Dacă suprafaţa uşii este rece deschideţi cu umărul puţin 
uşa şi fiţi pregătit să o închideţi imediat dacă din spaţiul 
alăturat pătrunde fum sau căldură. 

 Staţi la nivelul podelei dacă aerul este plin de fum. 
Respiraţi printr-o batistă umezită cu apă (dacă este 
posibil).  

 După ce aţi părăsit locuinţa mergeţi la locul de întâlnire şi 
verificaţi dacă toţi membrii familiei sunt prezenţi.  

 Daţi telefon la pompieri din casa vecinilor.  

 Nu mai intraţi în locuinţă numai după ce pompierii vă 
permit acest lucru.  
 

Alarmă falsă  
Fumul de ţigară şi aburii formaţi în timpul pregătirii hranei pot 
duce la activarea detectorului de fum. Alarma falsă este 

posibilă şi atunci când creşte concentraţia de praf în aer din 
cauza șlefuirii pereţilor (de ex. la renovarea unei camere) sau 
dacă se foloseşte prea mult spray de păr/deodorant într-o 
cameră etc. 

În mod normal dacă fumaţi într-o încăpere nu se va 
activa detectorul de fum, ci numai dacă fumul este 
suflat direct spre detectorul de fum.  

Dacă detectorul de fum declanşează alarma verificaţi prima 
dată dacă chiar a izbucnit un incendiu. Dacă aţi descoperit foc 
sau fum alertaţi toţi membrii familiei şi părăsiţi locuinţa. Daţi 
telefon la pompieri. Dacă nu există fum sau foc verificaţi dacă 
alarma a fost declanşată din cauza factorilor amintiţi mai sus.  

 

Întreţinerea şi curăţarea 
Cu excepţia înlocuirii bateriilor produsul nu are nevoie de 
operaţii de întreţinere.  
Curăţaţi partea exterioară a produsului cu o cârpă moale, 
uscată şi curată.  
Praful poate fi îndepărtat cu ajutorul unei perii cu fire moi, 
curate, lungi și a unui aspirator. Dacă aparatul este folosit în 
spaţii cu concentraţie mare de praf (de ex. dormitor) atunci 
trebuie să curăţaţi produsul de praf cel puţin o dată pe an. 
Nu folosiţi în niciun caz soluţii agresive de curăţare sau alte 
substanţe chimice, căci acestea pot dăuna carcasei sau chiar 
funcţionalităţii produsului. 
Din motive legate de siguranţă înlocuiţi detectorul de fum cu 
un alt model nou două 8 ani de funcţionare.  

 

Declaraţia de conformitate 
Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs 
este realizat în conformitate cu cerinţele şi directivele 
relevante ale legii 1999/5/EC. 

Declaraţia de conformitate pentru acest produs o 
puteţi găsi la www.conrad.com  

 
Declaraţia de conformitate 
Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă: Conrad Electronic SE 
Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament: Detector de fum wireless 
Model: LM-101LD 
Cod: 1274868 
 
respectă următoarele norme sau documente: 

 
 
Conform reglementărilor  
 
Hirschau, 10.03.2015 
Loc şi dată 
 

Producător/Nume şi semnătură reprezentant autorizat  

http://www.conrad.com/
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Raza de acţiune  
Raza de acţiune pentru transferul wireless ale semnalelor 
între două detectoare de fum wireless este de maxim 60 m în 
condiţii optime.  

Această valoare pentru raza de acţiune reprezintă 
aşa-numita „rază de acţiune în câmp deschis” (raza 
de acţiune la contact vizual direct între emiţător şi 
receptor, fără factori distorsionanţi). 

În practică însă între emiţător şi receptor se află pereţi, 
tavane etc. De aceea raza de acţiune dintre emiţător şi 
receptor este diminuată corespunzător. 
Din cauza influenţei diferiţilor factori asupra transferului 
wireless nu se poate garanta o anumită rază de acţiune.  
În mod normal funcţionarea se face fără probleme într-o casă 
de tip familial.  
Raza de acţiune poate fi considerabil diminuată de: 
- pereţi, tavane din oţel armat 
- ferestre izolate/termopan  
- apropierea de obiecte metalice/conducătoare (de ex. 

calorifere) 
- apropierea de corpul uman 
- alte aparate care funcţionează pe aceeaşi frecvenţă (de 

ex. căşti wireless, boxe wireless) 
- apropierea de motoare electrice, transformatoare, surse 

de alimentare de la reţea, computere 
 

Eliminarea deşeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării 
resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în 
vigoare. 

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

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 
privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi bateriile 
reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile 
menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care 
conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul 
pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea 

produsului în locurile de depozitare a gunoiului 
menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = 
cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 

Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător! 
 

 
 
 

Date tehnice  
Alimentare .............................1x baterie 9 V şi 3 baterii tip AA 
Frecvenţă emisie/recepţie.........................433,92 MHz 
Raza de acţiune .........max. 60 m (vezi cap. „Raza de acţiune“) 
Volum sonor alarmă...........................>= 85 dB/3 m 
Condiţii ambientale........... temperatura -10 °C până la +40 °C; 
umiditatea 0% până la 95% umiditate relativă, fără condens 
Dimensiuni (Ø x Î)..................................125 x 48 mm 
Greutate....................................................340 g (fără baterii) 

 
 
 
Adresa producătorului:  
Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 
Hirschau/Germania. 

 
Conceput pentru siguranţa la incendii şi instalare în clădiri 
Caracteristica esenţială 1: pass 
Caracteristica esenţială 2: pass 
Caracteristica esenţială 3: pass 
Caracteristica esenţială 4: pass 
Caracteristica esenţială 5: pass 
Caracteristica esenţială 6: pass 
Caracteristica esenţială 7: pass 
Caracteristica esenţială 8: pass 

 
 

Notificări legale 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a Conrad 
(Lindenweg, D-92242 Hirschau). 
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 şi parţială, 
este interzisă.  
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice 
ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de 
natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă.  
 


