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MANUAL DE UTILIZARE 

SET PRIZE INTERMEDIARE WIRELESS CU 
TELECOMANDĂ PENTRU INTERIOR 

Cod produs: 1208454 

 

Domenii de utilizare 
Produsul este alcătuit dintr-o priză wireless și o telecomandă 
wireless. Folosind telecomanda wireless puteți porni, 
respectiv opri consumatorul conectat la priza wireless.  
Respectați neapărat toate instrucțiunile de siguranță și 
utilizare incluse în acest manual! Aceste instrucțiuni protejea-
ză atât aparatul, cât și sănătatea utilizatorilor. Citiți în 
întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți 
produsul.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate. 
 

Conținut colet 
 3 prize wireless 

 Telecomandă wireless 

 Baterie specială 12 V pentru emițător wireless 
 

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 
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 deschiderea, reconfigurarea și/sau modificarea 
arbitrară a produsului. 

 Nu folosiți produsul în spitale sau clinici. Chiar dacă 
senzorul extern emite semnale relativ slabe, acestea pot 
interfera cu aparatele medicale. 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, 50 Hz, cu conductor de protecție) ce face parte din 
rețeaua publică de alimentare.  

 Telecomanda funcționează cu o baterie 12 V tip 23 A. 

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

 Nu folosiți produsul decât în spații interioare închise și 
uscate. Produsul nu are voie să devină umed sau ud. Nu 
atingeți niciodată produsul, respectiv ștecărul pe care îl 
introduceți în priza wireless cu mâinile umede sau ude.  

 Pericol de electrocutare! 

 Nu trageți niciodată de cablu pentru a decupla consuma-
torul conectat la priza wireless. Apucați întotdeauna de 
ștecăr și apoi trageți ștecărul din priză. 

 Nu interconectați mai multe prize wireless între ele. 

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

 Nu suprasolicitați priza wireless (țineți cont de datele 
tehnice din acest manual). 

 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 descoperiți daune la nivelul carcasei aparatului nu-l 
mai folosiți. Dacă produsul este cuplat la tensiunea de 
rețea nu mai atingeți nici priza wireless, nici consumatorul 
conectat la aceasta. Decuplați priza de perete 
corespunzătoare de la alimentare (de ex. decuplați 
siguranța automată), iar apoi scoateți produsul din priză. 
Nu mai utilizați produsul. Duceți aparatul într-un atelier 
de reparații. 

 

Elementele de control  

 
A led de control (se aprinde la apăsarea tastei) 
B câmp taste pentru canalele de comutare 1 – 4 (coloana 

din stângă „ON”, coloana din dreapta „OFF”) 
C comutator codificare I, II, III, IV pentru unul dintre codurile 

adresă 
D compartiment baterii pentru baterie 12 V tip 23A 
E led de control (se aprinde atunci când priza wireless este 

activată) 
F priză frontală pentru conectarea unui consumator, cu 

siguranță pentru copii 
G comutator codificare I, II, III, IV pentru unul dintre cele 

patru coduri adresă 
H comutator codificare pentru selecția canalului de 

comutare 1, 2, 3, 4 
I ștecăr cu protecție la atingere pentru conectarea la o priză  
 

Instalarea, înlocuirea bateriilor  
Deschideți compartimentul baterii (D) din partea posterioară 
a telecomenzii și instalați o baterie 12 V tip 23A la polaritatea 
corectă (vezi marcajele din compartimentul baterii sau figura 
de mai sus). Reînchideți compartimentul baterii. 
Bateria trebuie înlocuită atunci când scade considerabil raza 
de acțiune a telecomenzii sau nu se mai aprinde ledul de 
control (A) la apăsarea tastelor.  
 

Setarea codurilor adresă  
Unul dintre cele 4 coduri adresă I, II, III sau IV poate fi setat 
atât pe telecomandă, cât și pe priza wireless. În acest fel pot 
funcționa maxim 4 seturi de comutatoare wireless fără a se 
influența reciproc.  
Pe telecomandă alegeți unul dintre codurile adresă (I, II, III 
sau IV) folosind comutatorul glisant (C). Setați același cod 
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adresă pe priza wireless, respectiv prizele wireless; pentru a 
roti comutatorul codificare (6) folosiți o șurubelniță plată.  

Dacă pe telecomandă și priza wireless se setează 
coduri diferite, atunci priza wireless nu va reacționa 
la comenzile primite de la telecomandă!  

 

Setarea canalului de comutare și prizei wireless 
În partea posterioară a prizei wireless se află un alt comutator 
codificare (H), marcat cu cifrele 1, 2, 3 și 4. Acesta este folosit 
pentru 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.  

Bineînțeles există și posibilitatea de a seta același 
canal de comutare pe două sau mai multe prize wire-
less. În acest fel ambele prize wireless sunt pornite, 
respectiv oprite simultan prin apăsarea unei taste.  

 

Punerea în funcționare, testul de funcționare  
 Introduceți priza wireless (fără un consumator conectat) 

în priza de perete cu împământare.  

 Acum puteți verifica funcționarea prizei wireless prin 
apăsarea scurtă a tastei ON pentru canalul de comutare 
respectiv (1, 2, 3 sau 4). Ledul de control roșu (E) de pe 
priza wireless se aprinde. Acum este activată priza (F) din 
partea frontală a produsului, deoarece este alimentată cu 
tensiune de rețea. Consumatorul conectat este pornit.  

 Apăsați scurt tasta OFF a canalului de comutare; se stinge 
ledul de control (E); este decuplată tensiunea de rețea de 
la priză (F), iar consumatorul conectat este scos din 
funcțiune. 

 

Funcționarea  
Conectați un consumator la priză (F).  

Țineți cont de datele din capitolul „Date tehnice” 
pentru a descoperi valoarea pentru puterea maxim 
admisibilă. 

 

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

Manevrarea  
Produsul poate funcționa numai în spații interioare 
închise și uscate. Produsul nu are voie să devină umed 
sau ud.  
Evitați următoarele condiții vitrege de mediu la locul 
de montare sau în transport: 

 umezeală sau umiditate ridicată 

 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. 

Izolația produsului nu are voie să se deterioreze sau să se 
distrugă. Nu dezmembrați niciodată aparatul! Aparatul nu 
conține părți componente care să aibă nevoie de întreținere. 
Verificați produsul pentru a descoperi eventuale daune 
înainte de utilizarea aparatului. 
Dacă există daune nu mai folosiți aparatul! Pericol de moarte 
prin electrocutare!  
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 
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/conductoare (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 baby phone, 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 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului 
înconjurător, 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 
împreună cu gunoiul menajer.  
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Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege 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! 
 

Declarație de conformitate (DOC) 
Prin prezenta, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-
92240 Hirschau, Germania declară că acest produs este în 
conformitate cu cerințele fundamentale și alte reglementări 
relevante ale Directivei 1999/5/EC. 
 

Date tehnice  
a) Telecomandă wireless 
Frecvență emisie  433 MHz 
Alimentare  1 baterie 12 V, tip „23A“ 
Coduri adresă 4 (comutator glisant I, II, III, IV 

reglabil) 
Canale de comutare 4 (câte o tastă pt. „ON“ și „OFF“) 
Raza de acțiune max. 30 m (în câmp liber, vezi cap. 

„Raza de acțiune“) 
LED se aprinde scurt la apăsarea 

tastelor 
Condiții de funcționare  numai pentru spații interioare 

închise și uscate 
 

b) Priză wireless 
Frecvență 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 (cu buton rotativ I, II, III, IV 

reglabil) 
Canale comutare reglabile cu butonul rotativ „1 2 3 

4“ 
LED se aprinde și cu priza/consuma-

torul activat 
Condiții de funcționare numai în spații interioare închise și 

uscate 
 
 
 
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. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
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