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MANUAL DE UTILIZARE 

 

MODUL ÎNREGISTRARE SUNET 
Cod produs: 191410 

 
Domenii de aplicabilitate 
Modulul  de  înregistrare  sunet  este  destinat  înregistrării 
semnalele  audio,  precum  voce,  muzică,  etc.  prin 
intermediul unui microfon  şi  redarea  acestora  cu  ajutorul 
unui difuzor. 
 

Produsul  corespunde  specificațiilor  europene  şi  naționale. 
Toate  denumirile  societăților  şi  produselor menționate  în 
prezenta sunt mărci  înregistrate a respectivilor proprietari. 
Toate drepturile rezervate. 
 
Pachetul conține 
• modul  înregistrare  sunet,  gata  asamblat  şi  suport 

baterii; 
• instrucțiuni de utilizare. 

 
Instrucțiuni de siguranță 

Garanția  devine  nulă  în  cazul  defecțiunilor 
rezultate  în urma nerespectării  instrucțiunilor de 
funcționare!  Nu  ne  asumăm  nicio  răspundere 
pentru daunele rezultate! 
Nu ne asumăm nicio  răspundere pentru daunele 
materiale  sau  vătămările  corporale  rezultate  în 
urma  utilizării  necorespunzătoare  sau 
nerespectării  instrucțiunilor  de  siguranță.  În 
asemenea cazuri, garanția devine nulă. 

 

• Conversia  şi/sau  modificarea  neautorizată  al 
produsului  nu  sunt  permise  din  considerente  de 
avizări (CE) şi de siguranță. 

• Produsul nu este o jucărie, prin urmare nu se va lăsa la 
îndemâna copiilor. Acesta conține piese mici ce pot fi 
înghițite de copii, la fel şi bateriile. 

• Aparatul nu se va umezi sau uda. 
• La  efectuarea  de  operații  cu/pe  modul,  nu  este 

permisă purtarea bijuteriilor metalice sau conductive, 
precum lănțişoare, brățări, inele, etc.. 

• Nu  utilizați  aparatul  în  încăperi  sau  în  condiții  de 
mediu  neprielnice,  unde  sunt  sau  ar  putea  exista 
vapori, praf sau gaze inflamabile. 

• Nu  lăsați  materialele  de  ambalat  aruncate  la 
întâmplare, acestea putând deveni  jucării periculoase 
în mâinile copiilor. 

• Folosiți aparatul doar în regiunile de climă moderată şi 
nu tropicală. 

• Folosiți aparatul doar dacă este complet asamblat, de 
exemplu  într‐o  carcasă  corespunzătoare.  Evitați 
scurtcircuitele  ce  pot  duce  la  defectarea  aparatului. 
Aparatul  va  fi  asamblat  doar  dacă 
bateriile/acumulatorii nu sunt instalați încă. 

• Manipulați aparatul cu grijă. Acesta poate fi deteriorat 
în urma impactului sau căderilor, chiar şi de la înălțime 
mică. 

 

Note privind bateriile şi acumulatorii 
• Bateriile nu se vor lăsa la îndemâna copiilor. 

• Nu lăsați bateriile/acumulatorii aruncați la întâmplare. 
Există  pericolul  înghițirii  lor  de  către  copii  sau 
animalele de companie.  În caz de  înghițire, consultați 
imediat medicul. 

• Bateriile/acumulatorii  cu  scurgeri  sau  deteriorați  pot 
provoca  arsuri dacă  intră  în  contact direct  cu pielea. 
Din  acest  motiv  se  vor  folosi  mănuşi  de  protecție 
corespunzătoare. 

• Bateriile/acumulatorii  nu  trebuie  scurtcircuitați, 
deschişi sau aruncați în foc. Pericol de explozie! 

• Nu reîncărcați bateriile obişnuite. Pericol de explozie! 
Se  vor  încărca  doar  acumulatorii  special  destinați 
acestui scop; folosiți încărcător corespunzător. 

• La  instalarea  bateriilor/acumulatorilor  verificați 
polaritatea corectă (atenție la plus şi minus!). 

• Întotdeauna  se  va  schimba  întregul  set  de 
baterii/acumulatori. 

• Nu combinați baterii/acumulatori complet încărcați cu 
baterii/acumulatori pe jumătate încărcați. 

• Nu  combinați  bateriile  cu  acumulatorii.  Folosiți  fie 
baterii, fie acumulatori. 

• În cazul  în care nu veți folosi aparatul o perioadă mai 
lungă  de  timp  (de  ex,  depozitarea  lui),  atunci 
bateriile/acumulatorii  trebuie  scoşi. 
Bateriile/acumulatorii  vechi  pot  provoca  scurgeri  şi 
astfel  pot  deteriora  aparatul,  ceea  ce  duce  la 
pierderea garanției! 

 

Aparatul poate funcționa şi cu acumulatori. Dar durata 
de funcționare va fi mai redusă datorită tensiunii mai 
mici (baterie = 1.5V, acumulator = 1.2V). 

În cazul bateriilor, recomandăm utilizarea bateriilor alcaline 
de înaltă calitate (de ex. articol Conrad nr. 650117). 
 
Punerea  în  funcțiune,  instalarea  bateriilor  sau 
acumulatorilor 
• Instalați modulul  într‐un  loc corespunzător. Asigurați‐

vă ca placa bază nu poate fi deteriorată, realizându‐se 
un scurt‐circuit. 

• Instalați trei baterii mignon AA, respectând polaritatea 
corectă (atenție la plus/+ şi la minus/‐). 

 
Operarea 
Înregistrarea 
• Îndreptați microfonul către sursa de înregistrare. 
• Apoi  țineți apăsat butonul roşu  în timpul  înregistrării. 

LED  –ul  roşu  va  lumina  intermitent  în  timpul 
procesului.  Eliberați  butonul  după  terminarea 
înregistrării.  Timpul  maxim  de  înregistrare  este  de 
aproximativ  20  secunde.  Dacă  această  perioadă  de 
înregistrare  este  depăşită,  înregistrarea  se  va  opri 
automat. 

• O nouă înregistrare se va suprapune peste cea veche. 
 

Redarea  
• Apăsați  scurt  butonul  alb.  Se  activează  redarea 

înregistrării, iar LED –ul roşu va lumina intermitent. 
• Redarea se va opri automat (durata redării depinde de 

lungimea  înregistrărilor  salvate).  Dacă  doriți  oprirea 
înainte de vreme a redării apăsați din nou butonul alb. 
Înregistrările  se  păstrează  în  memorie  chiar  dacă 
extrageți bateriile.  
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Evacuarea 
 

a). Informații generale 
Aparatele electrice şi electronice nu vor fi evacuate 
odată cu deşeurile menajere! 
La  sfârşitul  perioadei  de  funcționare,  aparatele 
electrice  trebuie  evacuate  conform 
reglementărilor în vigoare. 

 
b). Evacuarea bateriilor şi acumulatorilor 

Dumneavoastră,  ca  şi  utilizator  final,  sunteți 
obligat  prin  lege  (Legea  privind  evacuarea 
bateriilor)  să  returnați  bateriile  şi  acumulatorii 
uzați.  Nu  evacuați  bateriile/acumulatorii  uzați 
odată cu deşeurile menajere! 
Bateriile/acumulatorii  ce  conțin  substanțe 
periculoase sunt marcate cu semnul tomberonului 
barat,  ceea  ce  interzice  evacuarea  lor  odată  cu 

deşeurile  menajere.  Simbolurile  chimice  pentru 
respectivele substanțe periculoase sunt Cd = cadmiu, Hg = 
mercur,  Pb  =  plumb  (însemnările  pot  fi  găsite  pe 
baterii/acumulatori, sub semnul tomberonului, în stânga). 
Puteți  returna,  pe  gratis,  bateriile/acumulatorii  uzați,  la 
orice punct de colectare din  localitatea dumneavoastră,  la 
magazinele noastre  sau  în orice unități  ce comercializează 
baterii/acumulatori.  
Astfel,  vă  îndepliniți  obligațiile  legale  şi  contribuiți  la 
protejarea mediului înconjurător. 
 
Date tehnice 
 

Tensiune de lucru  4.5 V= (3 baterii tip AA)

Consum energie (aprox.) 
repaus: 10µA 
înregistrare: 16 mA 
redare: max. 70mA 

Durată redare  20 secunde 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aceste  instrucțiuni  de  utilizare  reprezintă  o  publicație  a German  Electronics  SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Conrad Electronics GmbH (Klaus‐Conrad‐
Straße 1, D‐92240 Hirschau, Germania). 

        www.germanelectronics.ro 
Toate  drepturile,  inclusiv  traducerea,  sunt  rezervate. 
Reproducerea  integrală  sau  parțială,  prin  orice metode, 
cum ar fi fotocopierea, filmarea sau capturarea în sisteme 
electronice  de  procesare  a  datelor,  necesită  aprobarea 
prealabilă din partea German Electronics SRL sau Conrad 
Germania. 
Prezentele instrucțiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricație.    
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