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MANUAL DE UTILIZARE 

GENERATOR CÂMP MAGNETIC ÎMPOTRIVA DEPUNERILOR DE CALCAR 
Model MK-1 

Cod produs: 610455 
 
 

Stimate client,  
Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs. 
Înainte de a folosi produsul, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare. 
 
Instrucțiuni de siguranță 

• Niciun fel de lichid nu trebuie să ajungă în interiorul aparatului. 
• Nu utilizaţi niciodată dispozitivul în condiţii de mediu nefavorabile cum ar fi: temperaturi de peste 50°C, prezenţa unor 

gaze inflamabile, solvenţi, vapori, praf excesiv, umiditate relativă de peste 80%. 
• Produsul poate fi folosit doar în spaţii închise şi uscate. 
• Dacă dispozitivul nu mai poate fi utilizat în condiţii de siguranţă, trebuie să îl opriţi imediat şi să luaţi măsurile de 

siguranţă necesare ca să nu poată fi pornit în mod accidental. 
• Funcţionarea în siguranţă nu mai este posibilă dacă produsul: 

- prezintă semne vizibile de deteriorare 
- nu mai funcţionează 
- cablul de alimentare este deteriorat 
- a fost depozitat o perioadă mai lungă de timp în condiţii improprii 
- a fost supus unui stres mecanic intens în timpul transportului 

• Întreţinerea şi repararea produsului poate fi efectuată doar de un specialist. În cazul în care este necesar, se vor utiliza 
doar piese de schimb certificate. 

 
Descrierea funcționării 
Acest generator de câmp magnetic asigură o protecţie eficientă împotriva depunerilor de calcar din conductele de apă şi din 
instalațiile conectate la acestea. 
Depozitele de calcar existente deja sunt dizolvate treptat şi apoi eliminate. Acest proces nu afectează calitatea apei. 
Nu sunt necesare intervenţii suplimentare în interiorul sistemului de conducte, deoarece undele electromagnetice distrug 
particulele de carbonat de calciu din apă. 
Undele electromagnetice schimbă structura moleculară a calcarului, astfel încât în interiorul conductelor nu se mai pot dezvolta 
alte depuneri de natură solidă. Acest procedeu este ecologic şi protejează mediul, deoarece nu sunt folosite niciun fel de 
substanţe chimice. 
Generatorul de câmp magnetic este adecvat pentru toate gradele de duritate a apei şi poate fi ajustat pentru orice situaţi în 
parte. În plus, un sistem de conducte fără depuneri de calcar vă oferă posibilitatea de a reduce consumul de energie şi cantitatea 
de detergenţi şi substanţe de limpezire folosite. 
Acest produs poate fi utilizat în gospodăriile care au un consum de apă de până la 5 m3/oră. 
 
Destinația de utilizare 
Dispozitivul este destinat exclusiv pentru prevenirea și dizolvarea depunerilor de calcar din conductele de apă, indiferent dacă 
acestea sunt din material plastic sau metal. 
 
Instalarea 
Locul de instalare trebuie ales în aşa fel încât dispozitivul să poată fi montat direct la circuitul principal de apă al casei sau 
apartamentului. Instalarea trebuie efectuată pe un tronson liber (cu o lungime de cel puţin 25 cm), unde nu există pe conductă 
nipluri, ştuţuri etc. De asemenea, asiguraţi-vă că în apropiere există o sursă de alimentare cu energie electrică la 220 V. În cazul 
în care conducta are un filtru integrat, generatorul de câmp magnetic trebuie instalat înaintea filtrului. 
Asiguraţi-vă că în dreapta şi în stânga dispozitivului aveţi suficient spaţiu - între 7 şi 10 cm - pentru bobină. Fixaţi generatorul pe 
perete, deasupra ţevii. 
 
ATENŢIE! 
Înainte de a deschide dispozitivul, deconectați cablul de alimentare de la reţea. Dacă nu sunteți sigur cum să realizați acest lucru, 
vă rugăm să consultați un specialist.  
Deşurubaţi cele patru şuruburi din partea de sus a dispozitivului şi scoateţi carcasa de sus. Acum puteți vedea cele patru găuri 
pentru montarea pe perete. 
După montarea pe perete, vă rugăm să închideţi dispozitivul. 
Acum, înfăşuraţi cu grijă şi strâns, una lângă alta, firele de sârmă ce ies din partea dreaptă şi stângă a generatorului pe conductă. 
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NOTĂ IMPORTANTĂ! 
Asiguraţi-vă că direcţia de înfăşurare a celor două fire de sârmă este identică. În caz contrar, eficienţa dispozitivului va fi redusă. 
Pentru a fixa firele de sârmă de conductă folosiţi bandă adezivă sau clei fierbinte. 
 
ATENȚIE! 
Când înfăşuraţi firele de sârmă în jurul unei conducte de metal, asiguraţi-vă că nu există contact direct între capetele firelor de 
sârmă şi conductă. În caz contrar, ledul „Error” („Fehler”) se va ilumina când puneţi în funcţiune generatorul. 
 

 
 
Punerea în funcțiune 
După ce aţi închis dispozitivul şi aţi fixat firele de sârmă pe conductă, introduceţi fişa de conectare în priză. După conectarea la 
priza de 230 V, generatorul va rula un program automat de testare. 

- Prima dată se vor ilumina toate ledurile, cu excepţia ledului „Error” („Fehler”). 
- După circa 2 secunde, toate ledurile se vor stinge în următoarea ordine: Automatic, Pipe Care (întreținerea 

conductelor), 5 kHz, 3 kHz, iar ledul „1 kHz” va clipi. Acum, testul de pornire este finalizat. Ledul verde luminează 
permanent. 

 
Moduri de utilizare 
După finalizarea testului de pornire, generatorul va trece în modul de funcţionare pe frecvenţa de 1 kHz. Când apăsaţi pe tasta 
„MODE”, generatorul va trece în modul de lucru pe 3 kHz, iar dacă apăsaţi din nou pe tastă, în modul 5 kHz. Frecvența 
corespunzătoare care a fost selectată va deveni activă. 
 
Modul Pipe Care (întreținerea conductelor) 
Comutaţi generatorul pe frecvenţa de lucru de 5 kHz. Apoi, ţineţi apăsată tasta „MODE” circa 2 secunde. Acum, dispozitivul trece 
în modul de întreţinere a conductelor. Ledul galben care indică modul de întreţinere a conductelor se va aprinde, iar ledurile 1 
kHz, 3 kHz şi 5 kHz vor lumina intermitent. În acest mod de funcţionare, frecvenţa va fluctua constant între 1 kHz şi 5 kHz. 
 
Modul automat 
Indiferent în ce mod de funcţionare se află generatorul, apăsaţi tasta „MODE” până ce se aprinde ledul „Automatic”. În acest 
mod este rulat următorul program: 

- Întreţinerea conductelor - 2 ore 
- Mod 1 kHz - 5 zile 
- Întreţinerea conductelor - 2 ore 
- Mod 3 kHz - 5 zile 
- Întreţinerea conductelor - 2 ore 
- Mod 5 kHz - 5 zile 

După finalizarea programului ciclul este reluat de la început. 
 
Defecţiune - În cazul în care ledul „Error” („Fehler”) se aprinde, înseamnă că există un scurtcircuit în bobină. Cele mai frecvente 
cauze sunt deteriorarea bobinei şi/sau contactul direct între capetele firelor de sârmă şi conducta de metal. 
 
NOTĂ IMPORTANTĂ! 
Generatorul de câmp magnetic are o eficacitate optimă în modul de lucru automat, deoarece toate programele rulează 
consecutiv. În cazul în care conductele dumneavoastră de apă prezintă depuneri serioase de calciu, vă recomandăm să utilizați 
dispozitivul aproximativ patru săptămâni în modul de lucru „Pipe Care” (întreținerea conductelor), pentru a dizolva mai repede 
depunerile de calcar. Ulterior, programați dispozitivul în modul de lucru automat. La început, curățați frecvent și mai des 
capetele de duș și perlatoarele robinetelor, deoarece particulele dizolvate de calcar pot reduce debitul de apă. 
Generatorul de câmp magnetic împotriva depunerilor de calcar nu necesită întreținere. 
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Date tehnice 
Tensiune de operare  230 V/AC 
Consum    1,2 W 
Dimensiuni   160 x 80 x 40 mm  
 
Acest produs are o garanţie de doi ani. Vă rugăm să reţineţi că garanţia este anulată în cazul unor erori sau deteriorări ale 
produsului rezultate ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de instalare şi utilizare descrise în acest manual. Nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele pagube care apar în urma acestor erori. 
 
Eliminarea deșeurilor 

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 predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 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. 
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