
 

1 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

 
 

MANUAL DE UTILIZARE 
 

ANTENĂ TELESCOPICĂ MOTORIZATĂ 
COMPLET AUTOMATĂ 

Cod produs: 372788 
Versiunea 07/10 

 

Destinaţia de utilizare  
 

Antena automată a fost concepută pentru recepţionarea 
frecvenţelor radio. Este interzisă modificarea sau 
reconstruirea produsului. Produsul poate fi utilizat doar în 
interiorul vehiculului. 
 

Toate instrucţiunile de siguranţă şi notele de operare 
trebuiesc respectate. Aceste instrucţiuni sunt realizate 
pentru a proteja produsul şi sănătatea dumneavoastră. Vă 
rugăm să citiţi în întregime manualul de utilizare, înainte de 
a utiliza produsul. Păstraţi manualul utilizare pentru o 
referinţă ulterioară. 
 

Acest produs întruneşte reglementările naţionale şi 
Europene aflate în vigoare. Toate numele companiilor şi 
numele produselor sunt mărci înregistrate ale respectivilor 
deţinători. 
 

Conţinut colet 
 

 Antenă automată 

 Izolaţie pentru cablu 

 Furtun din plastic 

 Şuruburi de fixare 

 Clemă de montare 

 Manual de utilizare 
 

Instrucţiuni de siguranţă  
 

Instrucţiuni generale de siguranţă 
Instrucţiunile de siguranţă trebuie respectate în 
totalitate. Garanţia va fi nulă în cazul în care 
aparatul este deteriorat din cauza nerespectării 
instrucţiunilor de utilizare! Nu ne asumăm nici un 
fel de responsabilitate pentru daunele colaterale 
ce rezultă din nerespectarea instrucţiunilor de 
utilizare. 
Pentru a asigura o utilizare în siguranţă a 
aparatului, utilizatorul trebuie să fi citit şi să fi 
înţeles instrucţiunile de utilizare, înainte de a pune 
aparatul în funcţiune pentru prima dată. 
Acest simbol indică informaţii importante, 
prezente în acest manual de utilizare. Vă rugăm să 
citiţi în întregime instrucţiunile de utilizare, înainte 
de a utiliza aparatul. Acest manual conţine infor-
maţii importante cu privire la operarea corectă. 

 Sunt interzise conversiile sau modificările neautorizate, 
din motive de siguranţă şi aprobare (CE). 

 Reparaţiile produsului trebuiesc efectuate doar de către 
un specialist autorizat în domeniu. Reparaţiile 
neautorizate vor duce la pierderea garanţiei. 

 În cazul în care aveţi dubii, cu privire la utilizarea corectă 
sau cu privire la siguranţa produsului, vă rugăm să 
consultaţi un specialist în domeniu. 

 Nu lăsaţi materialele de împachetare nesupravegheate. 
Acestea pot deveni jucării periculoase în mâinile copiilor. 
 

Instrucţiuni de siguranţă specifice produsului 

 Produsul poate fi utilizat doar la vehiculele cu o baterie la 
tensiune de 12 V, polul negativ trebuie să fie pe şasiu. 

 În timpul asamblării şi conectării antenei, respectaţi 
instrucţiunile de siguranţă pentru componentele electri-
ce (de exemplu, airbag, sistem de alarmă, computer de 
bord, imobilizator), emise de către producătorul 
vehiculului. 

 Atunci când setaţi produsul, asiguraţi-vă că nu aţi strâns 
sau îndoit cablul. 

 Înainte de asamblare (de exemplu, executarea orificiilor), 
asiguraţi-vă că nu deterioraţi cablurile sau componentele 
vehiculului (baterie, unităţi de control, cutii de siguranţe). 

 Cablurile antenei trebuiesc dispuse la o distanţă 
suficientă faţă de clema de cablare, pentru a nu cauza 
interferenţe. Utilizaţi treceri de cabluri la orificiile cu 
margini ascuţite. 

 În timpul instalării, în special atunci când alegeţi locaţia 
pentru asamblare, verificaţi datele date de către 
producătorul vehiculului, ce se aplică pentru modelul 
dumneavoastră. Orice altă asamblare sau locaţie de 
asamblare va duce la pierderea conformităţii vehiculului 
în concordanţă cu ECE-R 26, Paragraful 6.17. 

 Atunci când este instalat, produsul nu trebuie să 
obstrucţioneze componentele mobile ale vehiculului (de 
exemplu, roţile, elemente ale direcţiei). Trebuie să există 
o toleranţă adecvată. 

 Nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru daunele 
provocate de către asamblarea sau utilizarea 
necorespunzătoare. 

 

Descrierea produsului 
 

1. Piuliţă 
2. Suport 
3. Emisferă 
4. Garnitură 
5. Suport leagăn 
6. Inel de suport 
7. Cablul antenei 

8. Cablul albastru 
9. Cablul roşu 
10. Cablul negru 
11. Furtun din plastic 
12. Suport de fixare 
13. Piuliţă neagră 
14. Şurub din metal 
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Funcţionarea 
 

 Produsul poate fi utilizat doar la vehiculele alimentate la 
12 V. 

 

Asamblarea 
 

Înainte de instalare şi conectare, deconectaţi 
bateria. Respectaţi instrucţiunile de siguranţă 
pentru componente electrice (de exemplu, airbag, 
sistem de alarmă, computer de bord, imobilizator), 
emise de către producătorul vehiculului. 

 Perforaţi un orificiu cu un diametru de 21 mm, în locul în 
care va fi instalat produsul. 

 Înlăturaţi componentele din partea de sus a antenei, de 
la (1) la (4). 

 Introduceţi furtunul din plastic (11) în locaşul de scurgere 
a apei de pe caroserie. 

 Ghidaţi antena prin orificiul perforat. Cele două ghidaje 
de pe inelul de suport (6) trebuie să treacă prin orificiu. 

 Amplasaţi emisfera (3), împreună cu garnitura (4), pe 
partea de sus a antenei. În acelaşi timp, introduceţi 
urechiuşa de ghidaj a garniturii (4) în deschizătura 
suportului leagăn (5). 

 Amplasaţi emisfera (2) pe partea de sus a antenei. 

 Ataşaţi piuliţa (1) pe vârful antenei. Strângeţi uşor piuliţa 
(1). 

 Cu ajutorul piuliţei negre (13) şi a unei şaibe, strângeţi 
cablul negru (19) şi suportul de fixare (12) de şurubul 
produsului. 

 Aliniaţi antena şi strângeţi suportul de fixare (12) pe 
caroseria vehiculului, cu ajutorul şurubului metalic (14). 
Suportul trebuie să beneficieze de o conexiune electrică 
la caroseria vehiculului, pentru a garanta conectarea la 
masa acestuia. 

 
S-ar putea să fiţi nevoiţi să îndoiţi suportul de 
fixare (12), pentru ca să puteţi să îl strângeţi pe 
acesta pe caroseria vehiculului. 

 

 Înşurubaţi ferm acum piuliţa (1) pe vârful antenei. 

 Ghidaţi cablul antenei (7), cablul roşu (9) şi cablul 
albastru (8), în interiorul vehiculului. 

 

S-ar putea să fiţi nevoiţi să perforaţi orificii pentru 
străpungerea caroseriei. Puteţi utiliza trecerile de 
cablu incluse pentru acest lucru. 

 

Conectarea cablurilor  
 Conectaţi cablul roşu (9) la un cablu ataşat la polul pozitiv 

al bateriei (de exemplu, terminalul 30 din cutia de 
siguranţe). 

 Cablul conectat la polul pozitiv al bateriei trebuie să fie 
protejat cu o siguranţă de 5A (de exemplu, pentru 
protecţia cablului, nu este inclusă la livrare). 

 Conectaţi cablul albastru (8) la conexiunea telecomenzii 
sau la ieşirea pentru controlarea antenei de pe radioul 
maşinii. 

 Conectaţi cablul antenei (7) la intrarea antenei de pe 
radioul maşinii (15). 

 Re-conectaţi bateria. 

 Atunci când conectaţi bateria, respectaţi instrucţiunile de 
siguranţă pentru componentele electrice (de exemplu, 
airbag, sistem de alarmă, computer de bord, 
imobilizator), emise de către producătorul 
autovehiculului. 

 
Punerea în funcţiune  
 

 Porniţi radioul, antena se va extinde automat. 

 Opriţi radioul, antena se va retrage automat. 

 Antena rămâne extinsă, până când primeşte tensiune de 
+12V prin cablul albastru (alimentat prin intermediul 
radioului). 

 

Întreţinerea şi curăţarea  
 

Curăţaţi aparatul cu ajutorul unei lavete moi, uscate şi 
curate. Nu utilizaţi pentru curăţare detergenţi agresivi sau 
chimicale, deoarece acestea pot deteriora carcasa 
(decolorare). 
Ungeţi segmentele individuale ale antenei în mod regulat, cu 
lubrifiant non-acid. Acest lucru va asigura funcţionarea fină a 
segmentelor. 
 

Eliminarea elementelor uzate 
 

Întrebaţi autoritatea locală despre facilităţile înlăturării 
corespunzătoare. 
 

Date tehnice  
 

Tensiunea de operare   12 V 
Consum curent, în timpul operării  400 mA 
Consum curent, în modul de aşteptare 7.2 mA 
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Unghi de instalare  0 - 30º 
Timp de extindere  6 secunde 
Dimensiuni   aprox. 61 x 320 x 90 mm 
Greutate   589 g 
Lungime antenă   840 mm 
Culoare    argintie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) şi 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 şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2014 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

 

 
 
 
 
 

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: ANTENĂ TELESCOPICĂ 

MOTORIZATĂ BASETECH, 
COMPLET AUTOMATĂ 

 
Cod produs:  372788 
 
 
Este în conformitate cu următoarele norme sau documente: 
 
1. Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55013: 2001 +A1: 2003 +A2: 2006; 
EN 55020: 2007; 
 
2. Directiva CAR 2009/19/EC 
 
     
 
 
Hirschau, 02 Iul. 2010     
Locul şi data emiterii  
 
   
 
   
 
 
 
 

Producător/Reprezentant autorizat 
numele şi semnătura 


