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

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 
 

 Evitaţi penetrarea oricăror lichide 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, ca înlocuitori se vor utiliza doar piese de schimb certificate. 

 
 

DESCRIEREA FUNCŢIONĂRII 
 
Acest generator de câmp magnetic Multi-Plus oferă o protecţie eficientă împotriva depunerilor de 
calcar din conductele de apă şi din diversele instalaţii şi dispozitive conectate la acestea. Depozitele 
de calcar sunt dizolvate treptat şi apoi eliminate. Acest proces nu afectează calitatea apei. Chiar şi 
depunerile de calcar dur sunt uşor eliminate cu ajutorul unui program special care foloseşte diverse 
frecvenţe de până la 25 kHz. 
Nu sunt necesare intervenţii suplimentare în interiorul sistemului de conducte, deoarece undele 
electromagnetice distrug fără probleme 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 Multi-Plus 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 doar în gospodăriile care au un consum de apă de până la 5 m3/oră. 
 

Rezultatele cele mai eficiente le puteţi obţine dacă folosiţi generatorul de câmp magnetic 
Multi-Plus în modul „automat” de funcţionare, deoarece toate programele sunt executate 
succesiv. 
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În cazul în care sistemul dumneavoastră de conducte este deja grav afectat de depunerile 
de calcar, vă recomandăm să utilizaţi dispozitivul timp de 8-14 luni în modul de 
funcţionare „pipe repair” (reparare conductă), pentru a dizolva mai rapid depozitele de 
calcar. În acest mod de funcţionare, frecvenţa maximă este de 25 kHz. 
În prima perioadă, curăţaţi mai des capetele de duş şi fitingurile stropitoarelor de la 
robinete, deoarece particulele de calciu dizolvate ar putea reduce fluxul de apă. 
Generatorul de câmp magnetic Multi-Plus nu necesită operaţiuni de întreţinere. 
 
Acest dispozitiv este destinat exclusiv pentru dizolvarea şi prevenirea depunerilor de 
calcar în conductele de apă. Generatorul de câmp magnetic Multi-Plus este potrivit 
pentru orice tip de sistem de conducte (metal sau plastic). 
 

 

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, extrageţi fişa de conectare la reţea. 

Deşurubaţi cele patru şuruburi din partea de sus a dispozitivului şi scoateţi carcasa de sus. 
Pentru montarea pe perete există patru caneluri pe care trebuie să le străpungeţi. 
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. 

 
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.    
 

Atenţie! 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, LED-ul 
„Error” se va ilumina 
când puneţi în funcţi-
une generatorul. 
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Duritatea apei 
      Apa este împărţită în trei grade de duritate: 

Interval duritate Duritatea apei dH* 

Dulce < 8,4 °dH 

Mediu 8,4 - 14 °dH 

Dur > 14 °dH 

 
* °dH = grade germane (un grad german este definit ca 10 miligrame de oxid de calciu pe litru de 
apă, ceea ce este echivalent cu 17.848 miligrame de carbonat de calciu pe litru de apă sau 17.848 
ppm) 
 
Puteţi cere informaţii despre duritatea apei de la furnizorul local de apă. Dacă doriţi, şi 
dumneavoastră puteţi testa duritatea apei. Pentru aceasta aveţi nevoie de benzi de testare pe care 
le puteţi comanda pe www.germanelectronics.ro (cod produs: 106976). 
 
 

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 
 
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 LED-urile, cu excepţia LED-ului „Error”. 

 După circa 2 secunde, toate LED-urile se vor stinge în următoarea ordine: Automatic, Pipe 
Care, 5 kHz, 3 kHz, iar LED-ul „1 kHz” va clipi. Acum, testul de pornire este finalizat. LED-ul 
verde luminează permanent. 

 
 

MODURI DE UTILIZARE 
 
Când comutatorul este în poziţia „Normal” generatorul lucrează pe frecvenţele 1 kHz, 3 kHz şi 5 
kHz, iar când este în poziţia „pipe repair” pe frecvenţele 5 kHz, 15 kHz şi 25 kHz. Vă recomandăm să 
puneţi comutatorul în poziţia „Normal” când intervalul de duritate al apei este dulce spre mediu-
dur şi pe poziţia „pipe repair” când apa este dură. 
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. 
 
Întreţinerea conductelor dacă apa este dulce spre mediu-dur 
În acest mod de funcţionare, comutatorul glisant trebuie pus în poziţia „Normal” (pentru 
instrucţiunile de configurare, citiţi secţiunea următoare). Prima dată, comutaţi generatorul pe 
frecvenţa de lucru de 5 kHz, iar apoi ţineţi apăsată tasta „MODE” circa 2 secunde. În acest fel, 
dispozitivul trece în modul de întreţinere a conductelor. LED-ul galben care indică modul de 
întreţinere a conductelor se va aprinde, iar LED-urile 1 kHz, 3 kHz şi 5 kHz vor lumina intermitent. În 
acest mod de funcţionare, frecvenţa se va schimba constant între 1 kHz, 3 kHz şi 5 kHz. 
 
„Repararea conductelor” şi întreţinerea conductelor dacă apa este dură 
Pentru a intra în modul de funcţionare „curăţarea conductelor” este necesar să deschideţi 
generatorul. Înainte de a deschide dispozitivul, extrageţi fişa de conectare la reţea! Acum puteţi 

http://www.germanelectronics.ro/
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muta comutatorul glisant care se găseşte în zona de mijloc a generatorului de la poziţia „Normal” la 
poziţia „Pipe clean-up”. După ce închideţi carcasa, puteţi introduce fişa de reţea în priză. 
Puneţi generatorul în modul de lucru 5 kHz. Apoi, ţineţi apăsată tasta „MODE” circa 2 secunde. 
Astfel, generatorul trece în modul de funcţionare. Iluminarea LED-urilor este identică ca la modul 
„întreţinerea conductelor”. În modul de funcţionare „curăţarea conductelor”, frecvenţele de lucru 
sunt 5 kHz, 15 kHz şi 25 kHz, în timp ce intervalul de comutare dintre cele trei frecvenţe este redus 
la o cincime. 
Acest mod de funcţionare trebuie să ruleze neîntrerupt o perioadă cuprinsă între 8 şi 14 luni. După 
trecerea acestei perioade, comutatorul glisant poate fi retrecut în poziţia „Normal”. Pentru a face 
acest lucru, procedaţi aşa cum este descris mai sus. 
Utilizarea generatorului în modul „curăţarea conductelor” pentru mai mult de 14 luni nu va distruge 
conductele, însă va reduce eficienţa dispozitivului (în modul pentru apă dulce spre mediu-dur). 
 
Modul automat 
Indiferent în ce mod de funcţionare se află generatorul, apăsaţi tasta „MODE” până ce se aprinde 
LED-ul „Automatic”. În acest mod este rulat următorul program: 
 

Comutator în poziţia „Normal” Comutator în poziţia „Pipe repair” 

Întreţinerea conductelor - 2 ore Întreţinerea conductelor - 24 minute 

Mod 1 kHz - 5 zile Mod 5 kHz - 1 zi 

Întreţinerea conductelor - 2 ore Întreţinerea conductelor - 24 minute 

Mod 3 kHz - 5 zile Mod 15 kHz - 1 zi 

Întreţinerea conductelor - 2 ore Întreţinerea conductelor - 24 minute 

Mod 5 kHz - 5 zile Mod 25 kHz - 1 zi 

După finalizarea programului ciclul este reluat de la început. 
 
Defecţiune - În cazul în care LED-ul „Error” 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 conductă. 
 
 

EVACUAREA 
 
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. 

 

DATE TEHNICE 
Tensiune de operare    230 V/AC 
Consum     1,2 W 
Dimensiuni     160 x 120 x 80 mm 
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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.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă o publicaţie 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 parţială, 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 instrucţiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări 

de natură tehnică în procesul de fabricaţie.                                                                                                                                                                                                           © 2010 German Electronics SRL 

 


