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AMPLIFICATOR UNIVERSAL 
PLUG & PLAY 12 W

 Cod produs: 191512

MANUAL dE UTILIzARE

Amplificator universal cu conector pentru intrare semnal şi ali-
mentarea cu energie electrică. Potenţiometru instalat, conecta-
rea difuzoarelor se face prin cablu.
Putere efectivă muzică max. 12 W, tensiune de funcţionare 
6…16 V, pentru boxe 4…16 Ohmi, sensibilitate intrare: cca. 80 
mV. Dimensiuni: cca. 71 x 50 x 42 mm (fără limbile de fixare). 

Important: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile incluse în 
materialul tipărit. Documentul include informaţii im-
portante de siguranţă, precum şi instrucţiuni legate 
de punerea în funcţiune a produsului. Citiţi cu aten-
ţie acest document înainte de montarea produsului!

1. Intrare alimentare
2. Volum
3. Intrare semnal audio
4. Iesire semnal audio

Instrucţiuni privind montarea:

Modulul se conectează conform schiţei. Tensiune de funcţiona-
re se înscrie în intervalul 6…16 V (baterie sau bloc de alimentare 
de la reţea cu tensiune stabilizată). Vă rugăm să verificaţi dacă 
aveţi la dispoziţie o valoare adecvată pentru curent (max. 800 
mA). Ceea ce înseamnă că nu puteţi folosi baterii sau blocuri 
de alimentare de capacitate prea mică! Puterea maximă de 12 
W se atinge numai la 16 V şi cu un difuzor de 4 Ohmi. Dacă aţi 
conectat surse de semnal cu o putere de ieşire prea mică (de ex. 
microfoane dinamice), trebuie să legaţi în serie un preamplifica-
tor (de ex. Kemo M040).
ATENŢIE: O tensiune de funcţionare prea mare (>16 V=) şi o 
rezistenţă prea mică difuzor (< 4 Ohmi) vor distruge modulul! 
De aceea pentru siguranţă măsuraţi tensiunea de funcţionare, 
deoarece există blocuri de alimentare “nestabilizate” care au o 
valoare prea mare pentru tensiunea la funcţionare în gol. Mo-

dulul are protecţie temporară la scurtcircuit, dar o impedanţă 
prea mică a difuzorului duce la apariţia defectelor. Funcţionarea 
fiecărui modul a fost temeinic examinată înainte de expedierea 
coletului şi de aceea cauzele descrise mai sus nu pot fi folosite 
pentru a justifica dreptul la garanţie. 

Domenii de utilizare:

Amplificarea semnalelor NF slabe pentru redarea acestora de 
către difuzoare. 

Remedierea defecţiunilor:

1. Deşi potenţiometrul este rotit la maxim volumul sonor este 
mult prea slab. Cauze posibile: Semnalul de intrare este prea 
slab (< 80 mV, legaţi în serie un preamplificator M040). Tensiu-
nea de funcţionare este prea mică sau prea slabă: Vă rugăm să 
verificaţi dacă tensiunea de funcţionare este cât de cât stabiliza-
tă şi dacă se livrează un curent de minim 800 mA. Tensiunea se 
“prăbuşeşte” dacă bateriile au o capacitate prea mică. Difuzorul 
are o impedanţă prea mare, este prea mic sau are un randa-
ment limitat datorită construcţiei sale. Soluţia optimă este folo-
sirea unui difuzor 4 Ohmi cu membrană atârnată şi o putere de 
peste 20 W, integrat într-o cutie (dacă folosiţi un şasiu difuzor 
deschis acesta nu va fi suficient de puternic din cauza lipsei su-
prafeţei de rezonanţă). 
2. Sunetul este distorsionat, acoperit de alte sunete (de ex. zgo-
mot etc.). Cauze posibile: Semnalul de intrare este prea înalt 
(amplificatorul supramodulează). Soluţie: Diminuaţi volumul 
sonor cu butonul VOLUME. În cablul de intrare se interpun alte 
semnale străine. Soluţie: Folosiţi la intrare un cablu microfon 
ecranat, instalaţi modulul într-o cutie metalică şi legaţi carcasa 
la masă. Legaţi un condensator electrolitic 1000 µF 25 SV direct 
la modul, în paralel cu intrarea tensiunii de alimentare (soluţia 
este bună dacă alimentarea are o impedanţă prea mare). 

date tehnice

Tensiune de funcţionare:  6...16 V=  
Consum de curent:  max. 800 mA  
Sensibilitate intrare:  < 80 mV  
Conexiune difuzor:  4...16 Ohm  
Putere muzică:  max. 12 W la 16 V cu un difuzor 4 Ohmi
Răspuns în frecvenţă:  cca. 40...20.000 Hz  
Dimensiuni:  cca. 71 x 50 x 42 mm (fără limbi de fixare)  

Eliminarea deşeurilor

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 pre-
dea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare şi 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor 
legale în vigoare.

Document nr. M1002
Instrucţiuni generale pentru modulele Kemo
Acest document este parte constituentă a produsului. Înmâ-
naţi acest document persoanelor cărora le puneţi la dispoziţie 
produsul. Citiţi cu atenţie acest document înainte de a pune în 
funcţiune aparatul! 

Instrucţiuni de siguranţă
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Produsul nu are aprobare CE şi de aceea nu pot fi considerat 
jucărie. Produsul este interzis persoanelor sub 14 ani! Compo-
nentele, bateriile, conexiunile, cernelurile folosite etc. pot in-
clude materiale care sunt dăunătoare pentru sănătatea umană 
în caz de înghiţire. La punerea în funcţiune a produsului pot 
apărea situaţii periculoase, când se pot face greşeli (de ex. în 
timpul scurtcircuitelor cablurile pot deveni incandescente, ceea 
ce poate declanşa un incendiu dacă se folosesc acumulatoare 
auto drept surse de energie, fără ca în circuit să fie integrate 
siguranţe). De aceea montarea şi punerea în funcţiune a produ-
sului trebuie să se facă întotdeauna în prezenţa unui specialist. 
Modulele KEMO sunt fabricate conform DIN EN 60065 şi înde-
plinesc cerinţele de siguranţă. Toate elementele de siguranţă 
necesare pentru montare se regăsesc în instrucţiunile de mon-
tare. Respectaţi întocmai toate aceste instrucţiuni de siguranţă. 
Montarea şi punerea în funcţiune a produsului pot fi realizate 
numai de către specialişti, care îşi pot asuma răspunderea pen-
tru eventualele daune ce pot apărea. 
Respectaţi toate instrucţiunile de montare puse la dispoziţie de 
către producător. Configuraţi toate dispozitivele de siguranţă 
pentru funcţionarea continuă şi nu renunţaţi la niciunul dintre 
acestea. Respectaţi instrucţiunile de utilizare incluse în manual.
Atenţie! Pericol de incendiu! Lichidele şi obiectele (de ex. per-
dele) uşor inflamabile nu trebuie să se afle în apropierea mo-
dulului sau cablului de conexiune. Pericol de incendiu datorită 
posibilităţii de formare de scântei! Feriţi aparatul de tempera-
turi prea mari (peste 50 °C) sau umiditate. Dacă produsul este 
folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale 
privind protecţia la locul de muncă în cazul folosirii aparatelor 
electrice. În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea apara-
tului se face numai sub supravegherea personalului specializat 
(EN 60065:04.94 „Instrucţiuni de siguranţă pentru aparatele 
electronice cu funcţionare la reţea şi accesoriile acestora cu uti-
lizare în aplicaţii casnice şi alte aplicaţii similare). 
Dacă modulul sau aparatul funcţionează la joasă tensiune (sub 
25 V), atunci această tensiune trebuie să fie livrată de o baterie, 
un acumulator sau un bloc de alimentare de la reţea cu tensiu-
ne stabilizată, ce a fost testat din punct de vedere al siguranţei. 
Vă rugăm să nu folosiţi blocuri de alimentare de la reţea cu ten-
siune de ieşire nestabilizată, căci acestea pot livra o tensiune de 
ieşire mult mai mare, dacă sarcina este mică, ceea ce va duce la 
distrugerea modulului sau aparatului conectat. Un bloc de ali-
mentare de la reţea nestabilizat care funcţionează în gol şi are 
tensiunea de ieşire setată la 12 V poate să genereze o tensiune 
de ieşire efectivă de 18 V, ceea ce va distruge modulul/aparatul 
conectat. 

Dacă modulul sau aparatul are ieşiri de comutare, care pot con-
trola alţi consumatori, atunci din motive de siguranţă la aceste 
ieşiri de comutare nu se poate aplica decât o tensiune mai mică 
de 25 V. Dacă doriţi să controlaţi tensiuni mai mari, atunci pu-
teţi controla prin contactul de comutare un alt releu (ce nu este 
inclus în colet) care are aprobare pentru comanda valorilor mai 
mari de tensiune şi care respectă normele legale de siguranţă 
(protecţia la atingere, sisteme de detensionare cablu, siguranţe 
legate în serie etc.). 
Dacă modulul/aparatul funcţionează cu baterii, respectiv bate-
rii Li vă rugăm să ţineţi cont de următoarele: Atenţie! Pericol 
de explozie al bateriilor dacă acestea nu sunt înlocuite în mod 
corespunzător (de ex. inversarea polarităţii). Bateriile uzate se 
elimină conform indicaţiilor producătorului bateriilor.
Respectaţi normele de siguranţă VDE în cazul tuturor module-
lor care intră în contact cu tensiuni mai mari de 25 V! Mon-
tarea, respectiv punerea în funcţiune pot fi realizate numai de 
către un specialist! Câteva dintre cele mai importante norme 

de siguranţă: Protecţie la atingere pentru toate componentele 
metalice care pot conduce tensiuni de peste 25 V. Sisteme de 
detensionare cablu pentru toate cablurile! În cazul unei defec-
ţiuni componentele sau modulul pot crăpa! Modulul, respectiv 
placa circuitului imprimat trebuie montate în aşa fel încât să nu 
se poată produce daune în nicio situaţie, nici chiar atunci când 
izbucneşte un incendiu (montarea în dulapuri metalice ecra-
nate sau carcase metalice ecranate, integrarea de siguranţe în 
circuit). 
Poziţiile de conexiune care conduc tensiuni mai mari de 25 V 
trebuie să fie marcate în mod corespunzător: în cazul aparate-
lor de curent alternativ cu simbolul conform 417-IEC-5032, iar 
a celor de curent continuu cu simbolul conform 417-IEC-5031. 
Dacă există o legătură împământare aceasta trebuie marcată 
conform 417-IEC-5019. 
Dacă modulul sau aparatul nu funcţionează, s-au produs acci-
dente (s-au turnat lichide peste aparat, aparatul a căzut pe jos 
etc.) ori s-au generat zgomot şi fum neobişnuit, vă rugăm să 
opriţi imediat alimentarea cu energie electrică, de ex. să scoa-
teţi ştecărul din priză, să opriţi aparatul sau alte măsuri simi-
lare). Duceţi apoi aparatul într-un atelier de reparaţii pentru 
verificare. 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau 
umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a apara-
tului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate 
în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie! 
Eliminarea deşeurilor. În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii 
mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării 
resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumato-
rul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice 
punct de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, con-
form 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. 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Producător:  Conrad Electronic SE
Deţinător licenţă:  Conrad Electronic SE
Adresă:   Strada Klaus – Conrad Nr. 1
   D – 92240 Hirschau, Germania

Declarăm pe proprie răspundere că produsul:
Tip de echipament: Amplificator universal Plug&Play 12W
Cod produs:  191512
Este în conformitate cu următoarele norme sau documente:
EN 55013 : 2006 Emisii
EN 55020 : 2005 Rezistenţa la interferenţe

Hirschau, 02 Iul. 2010
Locul şi data emiterii

Producător/Reprezentant autorizat
numele şi semnătura
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