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MANUAL DE UTILIZARE 
 

SET ÎNTRERUPĂTOR DE PERETE 
ȘI COMUTATOR WIRELESS RSL 

Cod produs: 1762770 
 

 

Domenii de utilizare 
Acest set conține un comutator wireless încastrabil și un 
emițător wireless de perete. Un consumator conectat la 
comutatorul wireless încastrabil poate fi pus sau scos din 
funcțiune prin intermediul emițătorului wireless de perete 
(sau prin intermediul altui întrerupător wireless al sistemului 
RSL). 
Comutatorul încastrabil poate fi alimentat exclusiv la 
tensiune de rețea de 230 V/AC 50 Hz. Comutatorul suportă o 
sarcină rezistivă maximă de 2000 W sau o sarcină inductivă 
maximă de 300 W. 
Emițătorul wireless este alimentat de o baterie 12 V tip 27 A. 
Orice altă utilizare decât cea descrisă mai sus poate 
deteriora produsul. Mai mult, utilizarea necorespunzătoare 
poate provoca scurtcircuite, incendii, șocuri electrice, etc. 
Produsul nu trebuie să fie modificat sau convertit! 
Respectați toate instrucțiunile de utilizare și de siguranță din 
cadrul acestui manual! Citiți cu atenție manualul de utilizare 
și păstrați-l pentru uz ulterior. 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene. Toate denumirile aferente firmelor și produselor 
incluse în acest manual reprezintă mărci înregistrate ale 
producătorului. Toate drepturile sunt rezervate. 
 

Conținutul pachetului 
 Comutator wireless încastrabil 

 Emițător wireless de perete 

 Baterie 12 V (Tip 27A) 

 Instrucțiuni de utilizare 
 

Semnificația simbolurilor 
Acest simbol indică un risc pentru sănătatea 
dumneavoastră, de exemplu riscul unui șoc electric. 
Simbolul semnului de exclamare indică riscuri 
specifice asociate cu manevrarea, funcționarea și 
utilizarea produsului. 

Simbolul care reprezintă o „mână” marchează 
indicații speciale și informații referitoare la opera-
rea produsului. 

 

Instrucțiuni de siguranță 
Vă rugăm citiți în întregime instrucțiunile de 
utilizare înaintea utilizării acestui dispozitiv, ele 
conținând informații importante cu privire la insta-
larea și utilizarea corectă a dispozitivului. 
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 astfel de 
situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau 
umane ce pot rezulta ca urmare a utilizării necorespunză-
toare a aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de 
siguranță. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție! 

Atenție! 
Acest produs poate fi instalat exclusiv de către un tehnician 
calificat (de exemplu, un electrician) care este familiarizat 
cu normele relevante în vigoare. 
Manevrarea necorespunzătoare a tensiunii de rețea poate 
pune în pericol nu doar viața dumneavoastră, ci și a altora! 
Dacă nu aveți expertiza necesară pentru instalarea 
produsului, nu îl instalați dumneavoastră, ci apelați la un 
electrician calificat. 

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea neautorizată a 
produsului. Nu dezmembrați niciodată aparatul! 

 Acest produs nu este o jucărie și nu trebuie lăsat la 
îndemâna copiilor! Risc de șoc electric fatal! 

 Nu folosiți produsul în spitale sau instituții medicale. 
Chiar dacă senzorii sistemului RSL emit semnale relativ 
slabe, acestea pot distorsiona aparatele medicale. 
Observația este valabilă și pentru alte domenii. 

 Întrerupătorul încastrabil poate fi alimentat exclusiv la 
230 V/AC 50Hz. Emițătorul wireless este alimentat de la 
o baterie de 12 V tip 27 A. 

 Instalarea aparatului poate fi realizată doar atunci când 
toate cablurile comutatorului wireless încastrabil au fost 
decuplate de la tensiunea de rețea. În caz contrar există 
riscul unui șoc electric care să vă pună viața în pericol! 

 Aparatul poate fi instalat și utilizat exclusiv în spații 
interioare uscate, deoarece acesta nu are voie să intre în 
contact cu umiditatea și umezeala. Nu atingeți niciodată 
comutatorul wireless încastrabil atunci când aveți 
mâinile ude sau umede! Risc de șoc electric fatal! 

 Utilizați aparatul doar atunci când acesta a fost instalat 
corespunzător. Instalați comutatorul wireless încastrabil, 
de exemplu, într-o doză încastrată sau fixată pe perete. 
Instalați emițătorul wireless, de exemplu, pe un perete 
sau mobilă. 

 Nu utilizați acest aparat în camere sau în spații 
necorespunzătoare din punct de vedere al condițiilor 
ambientale, unde există sau ar putea exista gaze, vapori 
sau praf inflamabil! Risc de explozie! 

 Produsul nu trebuie expus la temperaturi extrem de 
ridicate sau scăzute, umiditate sau vibrații. 

 Dacă sunt motive care v-ar determina să considerați că 
utilizarea în condiții de siguranță nu mai este posibilă, 
deconectați imediat aparatul și asigurați-vă de faptul că 
utilizarea neintenționată nu este posibilă. Nu atingeți 
comutatorul wireless încastrabil sau orice consumator 
conectat. 
Deconectați comutatorul wireless încastrabil de la 
rețeaua de alimentare prin oprirea disjunctorului sau 
prin scoaterea siguranței. Scoateți de asemenea din 
funcțiune disjunctorul de protecție la pierderea de 
curent la pământ pentru a realiza debranșarea de la 
rețeaua de alimentare. 
Verificarea aparatului se va realiza de către un expert. 

 Utilizarea în condiții de siguranță nu mai este posibilă în 
cazul în care aparatul: 
- Produsul este în mod evident deteriorat. 
- Produsul nu mai funcționează deloc sau în mod cores-

punzător (ledurile pâlpâie, aparatul scoate fum sau 
miroase a ars, pocnește în mod audibil, este decolo-
rat sau a determinat decolorarea suprafețelor 
adiacente). 
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- Produsul a fost depozitat în condiții necorespunză-
toare. 

- Produsul a fost supus la stres mecanic pe durata 
transportului. 

 Nu lăsați ambalajele în mod neglijent prin casă. Acestea 
pot deveni jucării periculoase pentru copii. 

 În medii industriale trebuie respectate regulamentele de 
siguranță în vigoare. 

 Dacă aveți orice fel de întrebări care nu sunt elucidate în 
aceste instrucțiuni de utilizare, contactați serviciul nostru 
tehnic sau alți experți. 

 

Instrucțiuni baterii 
 Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. 

 Nu lăsați bateriile în mod neglijent prin casă. Există riscul 
înghițirii lor de către copii sau animalele de companie. În 
cazul înghițirii unei baterii, contactați imediat un doctor. 

 Bateriile deteriorate sau cu scurgeri pot provoca arsuri 
dacă intră în contact direct cu pielea. Folosiți mănuși de 
protecție corespunzătoare. 

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

 Nu reîncărcați bateriile normale, nereîncărcabile. Pericol 
de explozie! 

 Atunci când nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de 
timp (pe durata depozitării), scoateți bateriile din 
emițătorul wireless de perete. Bateriile vechi pot avea 
scurgeri care să cauzeze deteriorarea aparatului. Daunele 
astfel produse duc la anularea garanției. 

 Respectați polaritatea corectă (plus „+” și minus „-”) la 
introducerea bateriilor. 

 Pentru debarasarea corespunzătoare a bateriilor vă 
rugăm citiți capitolul „Eliminarea deșeurilor”. 

 

Instalare și conectare 
Vă rugăm citiți secțiunea „Instrucțiuni de 
siguranță”! 
 

a) Emițătorul wireless de perete 
 Cu ajutorul unei șurubelnițe 

ridicați panoul basculant al 
întrerupătorului wireless. 

 Îndepărtați placa de montare 
care este fixată cu patru cleme 
de partea electronică a între-
rupătorului (vezi cele 4 săgeți 
în imaginea centrală din 
dreapta). 

 Placa de montare conține câ-
teva găuri de fixare cu ajutorul 
șuruburilor, de ex. pe un pere-
te sau pe o doză de suprafață 
sau încastrată. Puteți de 
asemenea fixa emițătorul wi-
reless de perete cu ajutorul 
benzii dublu adezive. 
Utilizați șuruburi și dibluri 
corespunzătoare, în funcție de 
suprafață. Aveți grijă să nu de-
teriorați cabluri sau țevi atunci 
când realizați găurile necesare 
sau când fixați șuruburile. 

 Introduceți componenta electrică, corect orientată, în 
placa de montare, astfel încât aceasta să fie bine fixată. 
Săgeata de pe componenta electrică (vezi cercul din 
cadrul pozei din mijloc, dreapta) indică poziția „sus” 
(poziția „I” a întrerupătorului basculant). 

 Introduceți o baterie de 12 V (tip 27A) în compartimentul 
pentru baterii al emițătorului wireless, având grijă să 
respectați polaritatea corectă. Lângă compartimentul 
baterii se află indicațiile corespunzătoare. 

 Fixați corect placa basculantă. Inscripția „I” de pe 
întrerupătorul basculant se va afla în partea superioară, 
pe aceeași parte cu săgeata de pe componenta 
electronică, indicată de un cerc în cadrul pozei mijlocii 
din dreapta. 
 

b) Comutatorul wireless încastrabil 
 Instalați comutatorul wireless într-o doză de suprafață 

sau încastrată, sau într-o carcasă adecvată. 

 Comutatorul wireless încastrabil trebuie să fie 
deconectat de la tensiune în timpul instalării. Întrerupeți 
alimentarea cu tensiune deconectând siguranța 
automată, respectiv deșurubând siguranța. Asigurați-vă 
de faptul că nu este posibilă recuplarea neautorizată a 
siguranței, utilizând, de exemplu, un semn care să indice 
pericolul. 
Scoateți de asemenea din funcțiune disjunctorul de 
protecție acționat de curentul de scurgere la pământ 
pentru a realiza debranșarea completă de la rețeaua de 
alimentare. 

 Verificați dacă conexiunea nu este sub tensiune cu 
ajutorul unui tester corespunzător. 

 Conectați consumatorul la cele 
două borne din mijloc, indicate în 
imaginea din dreapta. 

Conexiunea marcată cu „N”  
reprezintă nulul, iar conexiunea  
reprezintă ieșirea conectată/faza/L. 
Cele două borne de pe margine 
sunt utilizate pentru conectarea la 
rețeaua de alimentare („N” = nul 
„L” = fază). 

 Cu ajutorul celor două urechiușe de montare laterale 
comutatorul wireless încastrabil poate fi înșurubat 
corespunzător în locul dorit (distanța dintre cele două 
urechiușe = 60 mm). 

 Butonul de pe partea posterioară a carcasei este utilizat 
pentru a programa comutatorul la un emițător wireless 
al sistemului RSL (de exemplu, emițătorul wireless de 
perete inclus în set). 
Aveți grijă la montare să asigurați spațiu corespunzător 
în jurul butonului, astfel încât acesta să nu fie activat din 
greșeală. 
Respectați secțiunile următoare înainte de a închide doza 
de suprafață sau încastrată și de a pune în funcțiune 
aparatul. 

  

Utilizarea produsului 
a) Programarea comutatorului wireless încastrabil la 
un emițător wireless 
Comutatorul wireless încastrabil poate fi programat la orice 
emițător wireless al sistemului RSL, de exemplu un emițător 
wireless de perete sau o telecomandă. 
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Pot fi programate până la 10 emițătoare wireless RSL 
diferite. Comutatorul wireless încastrabil poate fi 
așadar pus sau scos din funcțiune din locuri diferite. 

Procedați în felul următor: 

 Apăsați butonul comutatorului wireless încastrabil (timp 
de mai mult de 3 secunde) până când ledul de lângă 
buton va începe să pâlpâie. Modul programare va fi activ 
timp de 15 secunde, după care va fi dezactivat automat.  

 Atunci când modul programare este activ (ledul de lângă 
buton pâlpâie), apăsați butonul „ON” de pe emițătorul 
wireless de perete (butonul „I”) sau butonul „ON” 
corespunzător de pe telecomandă (timp de mai mult de 
3 secunde), până când ledul va fi permanent aprins și 
consumatorul conectat va fi pus în funcțiune. 
Programarea a avut loc cu succes. Modul programare va 
fi dezactivat automat. 

 În cazul în care doriți să programați în continuare alte 
emițătoare, este necesar să reactivați modul 
programare. Vă rugăm procedați conform pașilor descriși 
anterior. 

Modul programare este activat în mod automat 
(ledul pâlpâie) atunci când comutatorul este 
conectat la tensiune (de exemplu, la prima 

utilizare). Din acest moment aveți aproximativ 15 secunde 
pentru a programa un emițător wireless sau o telecomandă, 
conform instrucțiunilor de mai sus. 
 

b) Ștergerea unui comutator wireless programat de la 
un emițător wireless 
În cazul în care doriți ștergerea unui canal de comutare, 
acest lucru poate fi făcut în felul următor: 

 Apăsați pe emițător concomitent timp de 3 secunde 
butoanele „ON” și „OFF” corespondente canalului de 
comutare pe care doriți să îl ștergeți.  
- În cazul unui emițător wireless de perete, apăsați 

simultan butoanele „I” și „O” timp de mai mult de 3 
secunde. 

- În cazul unei telecomenzi, apăsați simultan butoanele 
„ON” și „OFF” timp de mai mult de 3 secunde. 

 Ledul comutatorului wireless încastrabil va începe să 
pâlpâie. Modul programare va fi activ timp de 15 
secunde, după care va fi dezactivat automat. 

 Apăsați timp de 3 secunde butonul „O” al emițătorului 
wireless de perete sau butonul „OFF” de pe telecomanda 
aferentă canalului de comutare curent, până când ledul 
comutatorului se va stinge. Consumatorul conectat la 
comutator va fi scos din funcțiune. 

 Conexiunea dintre comutatorul wireless încastrabil și 
emițătorul wireless este dezactivată, iar comutatorul 
wireless nu va mai reacționa la comenzile emițătorului. 

Vă rugăm consultați manual de instrucțiuni aferent 
emițătorului wireless RSL (de exemplu, o 
telecomandă). 

 

c) Punerea sau scoaterea din funcțiune cu ajutorul 
emițătorului wireless 
Apăsați scurt butonul „I” pentru a pune în funcțiune 
consumatorul conectat la comutatorul wireless încastrabil. 
Apăsați scurt butonul „O” pentru a scoate din funcțiune 
consumatorul. 

Important! Atunci când efectuați aceste operațiuni, 
panoul basculant al emițătorului trebuie să fie in-

stalat în mod corespunzător. Partea imprimată cu „I” trebuie 
să indice în sus și să fie pe aceeași parte ca și săgeata din 
interiorul carcasei (vezi secțiunea „Instalare și conectare”). 
 

d) Punerea și scoaterea din funcțiune cu ajutorul 
butonului de pe comutatorul wireless încastrabil 
Pentru a testa funcționalitatea consumatorul conectat la 
comutatorul wireless încastrabil poate fi de asemenea pus 
sau scos din funcțiune cu ajutorul butonului de pe 
comutator.  
Apăsați scurt butonul de pe comutatorul wireless încastrabil 
pentru a pune (ledul de pe comutator se va aprinde) sau 
pentru a scoate din funcțiune consumatorul (ledul se va 
stinge). 
 

Test de funcționare 
 În cazul în care nu ați programat deja comutatorul 

wireless încastrabil la un emițător wireless RSL (de 
exemplu, un emițător wireless de perete sau o 
telecomandă) trebuie să faceți acest lucru. 

 Asigurați-vă de faptul că emițătorul wireless este 
alimentat la curent de 230 V/AC 50Hz.  

 Apăsați scurt butonul „I” al emițătorului wireless sau 
butonul „ON” de pe telecomandă aferent canalului de 
comutare setat.  
Ledul roșu al comutatorului wireless se va aprinde, 
ieșirea de comutare este activată, iar consumatorul este 
pus în funcțiune. 

 Pentru a dezactiva ieșirea de comutare și a scoate din 
funcțiune consumatorii conectați, apăsați scurt butonul 
„O” de pe emițătorul wireless sau butonul „OFF” de pe 
telecomandă aferent canalului setat. 
Ledul roșu de pe consumator se va stinge. 

 

Întreținere și curățare 
Cu excepția schimbării bateriilor, produsul nu necesită niciun 
fel de întreținere. Nu deschideți sau dezmembrați niciodată 
aparatul. Reparațiile și lucrările de întreținere trebuie să fie 
efectuate de către un specialist. 
Curățați emițătorul wireless de perete folosind un material 
moale, curat și uscat.  
Nu folosiți niciodată agenți de curățare agresivi sau soluții 
chimice pentru că acestea ar putea deteriora carcasa 
aparatului sau ar putea duce la defecțiuni. 
 

Raza de acțiune 
Raza de acțiune a semnalului radio este de până la 70 de 
metri în condiții optime. 

Această valoare este însă așa‐numita valoare în 
„câmp liber” (aria de acoperire atunci când 
transmițătorul și receptorul sunt poziționate în 

apropiere unul de altul și nu există interferențe).  
În practică însă, datorită existenței pereților, tavanelor, etc. 
între transmițător și receptor, raza de acțiune va fi redusă 
în mod corespunzător. 
Din cauza diferitelor influențe asupra transmisiei wireless, 
nu poate fi garantată o rază de acțiune concretă. Totuși, 
într‐o casă familială transferul wireless ar trebui să 
funcționeze fără probleme. 
 
Raza poate fi limitată considerabil în următoarele condiții: 

 Pereți, tavane din fier‐beton 
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 Geamuri termoizolatoare metalizate 

 Apropierea de obiecte metalice și conductive (radiatoare 
etc.) 

 Apropierea de corpuri umane 

 Interferențe de bandă largă, de exemplu în zone 
rezidențiale (telefoane DECT, mobile, căști wireless, boxe 
wireless, stații meteo wireless, baby-phone, etc.) 

 Apropierea de motoare electrice, transformatoare, 
blocuri de alimentare, calculatoare 

 Apropierea de computere în uz necorespunzător 
ecranate sau desfăcute, ori alte echipamente electrice. 

 

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

Declarația de conformitate pentru acest produs o 
puteți găsi la www.conrad.com 

 

Eliminarea deșeurilor 
a) Informații generale 
Atunci când nu mai este utilizabil, vă rugăm să vă debarasați 
de produs conform reglementărilor în vigoare. 
Scoateți bateriile din emițătorul wireless de perete și 
debarasați-le separat. 
 

b) Baterii și acumulatoare 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 
426/2001 privind regimul deșeurilor) să returneze bateriile 
și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu 
deșeurile menajere este interzisă!  
Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin substanțe 
periculoase sunt marcate cu simboluri corespunzătoare. 
Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe 
periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb 
(simbolurile sunt marcate pe baterii/bateriile reîncărcabile, 
de exemplu, sub simbolul pubelei din stânga). 

Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabi-
le 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 
a) Comutator încastrabil wireless 
Tensiune de operare:  230V /50 Hz 
Putere de comutare:  Sarcină rezistivă: maxim 2000 W  

Sarcină inductivă: maxim 300 W  
Consumatori cu sarcini rezistive: becuri, radiatoare. 
Consumatori care sarcini inductive: motoare, 
stabilizatoare, transformatori convenționali, becuri 
economice, etc. 

Frecvența de recepție:  433 MHz 
Temperatură de operare:  de la 0°C la 35°C 
Dimensiuni:  52 x 52 x 32 mm  
Masă:    aproximativ 43,5 g 
 

b) Emițător de perete wireless 
Alimentare:   1 baterie 12V tip „27A” 
Rază de acțiune:  până la 70 m (câmp deschis, vezi 

capitolul „Rază de acțiune) 

Declarație de conformitate 
Producător:  Conrad Electronic SE 
Deținător licență: Conrad Electronic SE 
Adresă:  Klaus – Conrad – Straβe 1 D – 92240 

Hirschau 
 
Declarăm, pe proprie răspundere, faptul că produsul cu 
codul 640383, SET COMUTATOR WIRELESS ÎNCASTRABIL 
RSL4, Emițător model RSW880T, Receptor model RSW887R 
se află în conformitate cu următoarele norme sau 
documente:  
 
Directiva R&TT 1999/5/EC 
EN 300 220 - 2: V2.1.2 
EN 301 489-1: V1.8.1 
EN 301 489-3: V1.4.1 
EN 60950-1:2006 + A11 : 2009 
EN 60950-1:1999 + A1 : 2002 + A2: 2008 
EN 60669-2-1: 2004 
EN 50371: 2002 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC  

Produs CE  
 
 
 
 
 
 
Hirschau, 06 Iulie 2011 
Locul și data emiterii   Numele și semnătura producătorului /  
    reprezentantului autorizat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notificări legale 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German 
Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61, Oradea, România) și 
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 și 
parțială, este interzisă.  
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice 
ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. 
Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de 
natură tehnică sau de design fără o înștiințare prealabilă. 

http://www.conrad.com/

