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DOMENII DE UTILIZARE 
Mini-generatorul de ceaţă cu 12 leduri generează ceaţă pentru iazuri sau fântâni de grădină. Utilizând tehnologia cu ultrasunete 
generatorul de ceaţă vaporizează apa generând astfel o ceaţă reală. În plus, generatorul de ceaţă este dotat cu 12 leduri colorate 
(4 roşii, 4 albastre, 4 galbene) care creează un joc de lumini continuu în timpul funcţionării. 
Mini-generatorul de ceaţă se pretează funcţionării subacvatice. Blocul de alimentare furnizat se utilizează numai în spaţii 
interioare uscate. 
Generatorul de ceaţă trebuie utilizat numai cu blocul de alimentare (24V/AC) furnizat. 
Orice altă utilizare în afară de cea descrisă mai sus este interzisă şi poate provoca deteriorarea produsului, ceea ce poate implica 
riscuri suplimentare ca de exemplu scurtcircuit, incendiu şi electrocutare. Reconstruirea sau modificarea neautorizată a 
produsului sunt interzise. Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă din acest manual de utilizare. Citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le pentru a le consulta ulterior. 
 
SEMNIFICAŢIA SIMBOLURILOR 

 
Simbolul „fulger în triunghi” indică pericol pentru sănătate, de ex. pericol de electrocutare. 

 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” atrage atenţia asupra riscurilor deosebite în timpul manevrării, 
funcţionării şi utilizării produsului. 

 Simbolul „mână” indică informaţii importante şi sfaturi pentru manevrare. 
 
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

 
Dreptul la garanţie se pierde în cazul daunelor rezultate ca urmare a nerespectării acestor instrucţiuni de 
utilizare! Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele materiale sau umane cauzate de utilizarea 
necorespunzătoare a produsului sau de nerespectarea indicaţiilor de siguranţă prezentate în manual.  
Semnul exclamării indică informaţii importante în aceste instrucţiuni de utilizare, ce trebuie respectate 
întotdeauna. 
• Transformarea sau modificarea neautorizată a generatorului de ceaţă sunt interzise, deoarece conduc atât 

la anularea licenţei (CE), cât şi a dreptului la garanţie.  
• Nu expuneţi generatorul de ceaţă şi blocul de alimentare la temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, 

vibraţii intense sau suprasolicitări de ordin mecanic.  
• După modificări bruşte de temperatură, generatorul de ceaţă şi blocul de alimentare au nevoie de puţin 

timp pentru a se stabiliza şi a se acomoda la temperatura înconjurătoare înainte de a putea fi utilizate. 
Aşteptaţi ca produsul să ajungă la temperatura camerei înainte de a îl conecta la priză. 

• Aparatele electronice nu sunt jucării şi nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor! 
• Dacă aveţi dubii în legătură cu siguranţa sau modul corect de utilizare al produsului contactaţi un specialist. 
• Nu lăsaţi niciodată ambalajele nesupravegheate. Folia şi/sau pungile din plastic şi componentele din 

polistiren, etc. pot deveni jucării periculoase în mâinile copiilor. Risc de sufocare. 
• Dacă aveţi motive să consideraţi că produsul nu mai poate fi utilizat în condiţii de siguranţă, deconectaţi 

imediat dispozitivul şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi pus în funcţiune în mod accidental. 
• Se consideră că utilizarea în condiţii de siguranţă nu mai este posibilă în următoarele cazuri: 

- dispozitivul prezintă deteriorări vizibile, 
- dispozitivul nu mai funcţionează şi 
- dispozitivul a fost depozitat pentru o perioadă mai lungă de timp în condiţii nefavorabile sau 
- a fost expus la şocuri puternice în timpul transportului. 

• În spaţiile sau instituţiile comerciale, se va ţine cont de regulamentul privind prevenirea accidentelor în 
comerţ, reglementat de asociaţiile privind sisteme electrice şi materiale de exploatare. 

• Mini-generatorul de ceaţă se pretează funcţionării subacvatice. Blocul de alimentare furnizat se utilizează 
numai în spaţii interioare uscate. 

• Blocul de alimentare este fabricat în conformitate cu clasa de protecţie II. A se conecta numai la prize 
electrice de 230V~/50Hz din reţeaua publică de alimentare. 

• Nu conectaţi/deconectaţi niciodată blocul de alimentare la/de la priză cu mâinile ude. 
• Nu scoateţi niciodată blocul de alimentare din priză trăgând de cablu; scoateţi întotdeauna din priză ţinând 

de carcasă. 
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• Din motive de siguranţă scoateţi întotdeauna blocul de alimentare din priză în timpul furtunilor. 
• Lucrările de întreţinere, reglaj şi reparaţii trebuie efectuate numai de către un specialist calificat sau un 

atelier specializat. 
• Dacă aveţi întrebări al căror răspuns nu se găseşte în acest manual adresaţi-vă unui specialist.  

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 

 
1) Led colorat 
2) Membrană din ceramică pentru ceaţă 
3) Senzor pentru nivelul apei 

4) Fişă de joasă tensiune 24V/AC 
5) Conector AC IN 14V/AC 
6) Bloc de alimentare 

 
CONECTAREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 

 
Mini-generatorul de ceaţă cu 12 leduri se pretează funcţionării subacvatice.  
Atenţie, conectorul de joasă tensiune „AC IN 24V/AC” (5) şi „fişa de joasă tensiune 24V/AC” (4) trebuie ferite 
de apă sau umezeală. În plus, „blocul de alimentare” (6) se utilizează numai în spaţii interioare uscate. 

 

 

A = 2 cm (distanţa dintre „senzorul pentru nivelul apei” (3) şi 
suprafaţa apei) 

 

 
Generatorul de ceaţă cu 12 leduri garantează generarea optimă de ceaţă dacă este instalat cu „senzorul pentru 
nivelul apei” (3) la o distanţă de 2 cm faţă de suprafaţa apei. 

• Instalaţi mini-generatorul de ceaţă cu 12 leduri la 2 cm sub apă. 
• Conectaţi „fişa de joasă tensiune 24V/AC” (4) la „conectorul de joasă tensiune AC IN 24V/AC” (5). 
• Conectaţi „blocul de alimentare” (6) la o priză electrică de 230V~/50Hz din reţeaua publică de alimentare. 
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• „Ledurile colorate” (1) se aprind şi îşi modifică succesiv luminozitatea pentru a crea jocul de lumini. 
• Se generează ceaţă. 
 
ÎNLOCUIREA MEMBRANEI 

 Pentru a înlocui membrana aveţi nevoie de un deschizător (vedeţi figura A), disponibil separat. 
 
Odată ce efectul de ceaţă se diminuează sau dispare, membrana de ceramică trebuie înlocuită. Diametrul membranei de 
ceramică este de 16 mm. 
 

 
Înainte de a înlocui membrana deconectaţi mini-generatorul de ceaţă de la tensiunea de funcţionare. 
Deconectaţi blocul de alimentare de la mini-generatorul de ceaţă. 

 
Pentru ca înlocuirea membranei să se deruleze în ordinea corectă, aveţi grijă să instalaţi inelul de fixare, 
membrana pentru ceaţă şi garnitura de etanşare în ordinea corectă. Ordinea corectă este indicată în figura B 
(vedeţi mai jos). 
Membrana de ceramică este o componentă supusă uzurii, a cărei durată de funcţionare depinde de diferiţi 
factori, de ex. timpul de funcţionare, duritatea apei, puritatea apei, etc. 

 
Pentru a înlocui membrana procedaţi după cum urmează: 
• Scoateţi mini-generatorul de ceaţă din apă. 
• Îndepărtaţi cu apă cu oţet depunerile de calcar din zona membranei de ceramică. Înainte de a deschide mini-generatorul de 

ceaţă prin deşurubare (înainte de paşii următori) acesta trebuie să fie complet uscat. 
• Plasaţi deschizătorul în poziţie 
• Aplicaţi deschizătorul (vedeţi figura A) pe inelul de fixare al membranei pentru 

ceaţă. 
• Rotiţi deschizătorul în sens invers acelor de ceasornic pentru a slăbi inelul de 

fixare. 
• Înlăturaţi inelul de fixare. 
• Înlăturaţi membrana pentru ceaţă. 
• Înlăturaţi garnitura de etanşare. 

Figura A 

• Luaţi o membrană nouă pentru ceaţă (diametrul = 16 mm). 
• Aşezaţi garnitura (= C, vedeţi figura B) în carcasa mini-generatorului de ceaţă cu 

12 leduri (= D, vedeţi figura B). 
• Aşezaţi garnitura (= C, vedeţi figura B) în carcasa mini-generatorului de ceaţă cu 

12 leduri (= D, vedeţi figura B). 
• Aşezaţi membrana pentru ceaţă (= B, vedeţi figura B) peste garnitură (= C, vedeţi 

figura B). 
• Aveţi grijă ca partea acoperită cu ceramică să fie îndreptată în jos şi deasupra 

suprafeţei cercului întunecat. 
• Aşezaţi inelul de fixare (= A, vedeţi figura B) peste membrana pentru ceaţă (= B, 

vedeţi figura B). 
• Înşurubaţi inelul de fixare (= A, vedeţi figura B) în sensul acelor de ceasornic în 

carcasa mini-generatorului de ceaţă cu 12 leduri (= D, vedeţi figura B) cu ajutorul 
deschizătorului (vedeţi figura A). 

Figura B 

 
 A = Inel de fixare 
 B = Membrană pentru ceaţă 
 C = Garnitură de etanşare 
 D = Generator de ceaţă 

 
ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA 
În afară de înlocuirea membranei, produsul nu necesită alte lucrări de întreţinere. Curăţaţi exteriorul mini-generatorului de 
ceaţă cu o cârpă curată şi moale. 

 
Eliminarea  
Produsele electrice şi electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer! 
Eliminaţi produsul devenit inutilizabil conform reglementărilor legale în vigoare. 
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DATE TEHNICE 
a) Mini-generatorul de ceaţă 
Tensiune de funcţionare: 24 V/AC 
Consum de curent: max. 900 mA 
Leduri colorate: 12 leduri (4 albastre, 4 galbene, 4 roşii) 
Temperatură de funcţionare: +5 la 40 oC 
Diametrul membranei: 16 mm 
Masă: 165 g 
Dimensiuni (Ø x Î): 45 x 46 mm 

Vaporizează aprox. 70 ml de apă pe oră 
 

b) Blocul de alimentare 
INPUT (INTRARE) 230 V/AC 50 Hz 
OUTPUT (IEŞIRE) 24 V/AC, 1000 mA  
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi Conrad Electronic 
SE (Lindenweg, D-92242 Hirschau, Germania). 
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 şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2012 by Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediţia în limba română) 
Toate drepturile rezervate 

 
 
 

 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

 
Producătorul:   Conrad Electronic SE 
Titularul licenţei:   Conrad Electronic SE 
Adresa:    Str. Klaus-Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tipul echipamentului:  Mini-generator de ceaţă cu 12 leduri Conrad DH-24B 
 
Cod produs:   551103 
 

este în conformitate cu următoarea/le normă/e şi documente: 
 

EN 55014-1: 2000 +A1: 2001 +A2: 2002; 
EN 55015: 2000 +A1: 2001 +A2: 2002; 

EN 55014-2: 1997 +A1: 2001; 
EN 61547: 1995 +A1: 2001; 

EN 61558-1: 1997 +A1: 1998 +A11: 2003; 
EN 61558-2-6: 1997; 

 
Titlul şi numărul/data normei/lor sau documentelor 

 
Conform reglementărilor 

2004/108/EC 
2006/95/EC 

 
 
 
 
 
 
Hirschau, 27 martie 2009 
Locul şi data emiterii        Numele şi semnătura producătorului/ 

reprezentantului autorizat 


