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MANUAL DE UTILIZARE 

COMUTATOR WIRELESS, 
ÎNCASTRABIL, RSLU 

Cod produs 640302 
Versiune 04/11 

 

Domenii de utilizare 
Comutatorul wireless încastrabil, utilizat împreună cu o 
telecomandă wireless adecvată din sistemul RSL, permite 
pornirea sau oprirea wireless a unui consumator conectat. 
Alimentarea comutatorului wireless încastrabil se face 
numai cu tensiune de reţea (230V/AC, 50 Hz). Sarcina 
maximă ce poate fi conectată la aparat este de 2000 W 
(sarcină ohmică rezistivă) sau 300 W (sarcină inductivă). 
Orice altă utilizare în afara celei descrise mai sus poate 
deteriora produsul. În plus, implică şi alte pericole ca de ex. 
scurtcircuit, incendiu, electrocutare etc. Transformarea sau 
modificarea produsului sunt interzise! 
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă din acest 
manual de utilizare. Citiţi cu atenţie manualul de utilizare şi 
păstraţi-l. 
Acest produs îndeplineşte cerinţele tuturor directivelor 
naţionale şi europene în vigoare. Toate numele de companii 
şi de produse sunt mărci înregistrate ale respectivilor 
proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 

Conţinutul coletului 
 Comutator wireless încastrabil 

 Instrucţiuni de utilizare 
 

Semnificaţia simbolurilor 

 

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

 

 
 
 

Citiţi în întregime instrucţiunile de utilizare 
înainte de a pune în funcţiune produsul, întrucât 
conţin informaţii importante referitoare la insta-
larea şi utilizarea corectă. 
Dreptul la garanţie se pierde în cazul daunelor 
rezultate ca urmare a nerespectării acestor 
instrucţiuni de siguranţă! Nu ne asumăm respon-
sabilitatea pentru daunele rezultate! 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
materiale sau umane cauzate de utilizarea neco-
respunzătoare a produsului sau de nerespectarea 
instrucţiunilor de siguranţă! În astfel de cazuri se 
pierde dreptul la garanţie! 
Atenţie! 
Aparatul trebuie instalat numai de către un 
specialist calificat (de ex. electrician) familiarizat 
cu reglementările în vigoare (de ex. VDE)! 
Lucrările necorespunzătoare efectuate la tensiu-
nea de reţea pun în pericol atât viaţa dvs. cât şi a 

altora!  
Dacă nu deţineţi cunoştinţele necesare pentru 
instalare, nu instalaţi dvs. aparatul, ci apelaţi la 
un tehnician calificat. 

 Din motive de siguranţă şi licenţă (CE) 
transformarea şi/sau modificarea neautorizată 
a produsului sunt interzise. Nu demontaţi 
niciodată produsul! 

 Acest produs nu este o jucărie şi nu trebuie 
lăsat la îndemâna copiilor! Risc de moarte prin 
electrocutare! 

 Nu utilizaţi acest produs în spitale sau alte 
instituţii sanitare. Deşi semnalele radio emise 
de sistemul RSL sunt relativ slabe, acestea pot 
perturba funcţionarea aparatelor de menţine-
re în viaţă. Poate fi valabil şi pentru alte locaţii. 

 Alimentarea produsului se face numai cu 
tensiune de reţea (vedeţi capitolele „Instala-
rea şi conectarea” şi „Date tehnice”). Nu încer-
caţi niciodată să alimentaţi produsul cu alte 
tensiuni deoarece acest lucru îl va distruge. 

 Instalarea trebuie efectuată numai dacă toţi 
polii sursei de tensiune a comutatorului 
wireless încastrabil sunt deconectaţi de la 
tensiunea de reţea. În caz contrar, există risc 
de moarte prin electrocutare! 

 Produsul trebuie instalat şi utilizat numai în 
spaţii interioare închise şi uscate şi nu trebuie 
expus la apă sau umezeală! Nu atingeţi 
niciodată produsul cu mâinile ude sau umede! 
Risc de moarte prin electrocutare! 

 Utilizaţi produsul numai după ce a fost instalat 
ferm, în poziţie fixă. Instalaţi produsul de ex. 
într-o cutie încastrată sau montată pe perete. 

 Nu utilizaţi produsul în încăperi sau în medii cu 
condiţii ambientale nefavorabile, în care pot 
exista sau există praf, vapori sau gaze 
inflamabile! Pericol de explozie! 

 Nu expuneţi produsul la temperaturi extreme, 
vibraţii puternice sau suprasolicitări de ordin 
mecanic. 

 Dacă aveţi motive să consideraţi că produsul 
nu mai poate fi utilizat în siguranţă, deconec-
taţi-l imediat şi asiguraţi-vă că nu poate fi pus 
în funcţiune accidental. Nu atingeţi comutato-
rul wireless încastrabil şi niciunul din aparatele 
conectate. 

      Deconectaţi comutatorul wireless încastrabil 
de la reţea: deconectaţi de la întrerupătorul 
principal sau scoateţi siguranţa. În plus, deco-
nectaţi şi disjunctorul de scurgere la pământ 
pentru a deconecta toţi polii sursei de 
tensiune. 

      Duceţi produsul la un specialist pentru 
verificare. 

 Se consideră că produsul nu mai poate fi 
utilizat în siguranţă dacă: 

- produsul prezintă daune vizibile, 
- produsul nu mai funcţionează deloc sau nu 

mai funcţionează corect (scoate scântei, fum 
sau miroase a ars, se aud zgomote trepidante, 
apar modificări în culoarea produsului sau a 
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suprafeţelor învecinate) 
- produsul a fost depozitat o perioadă mai lungă 

de timp în condiţii nefavorabile 
- a fost expus la suprasolicitări considerabile în 

timpul transportului. 

 Nu lăsaţi ambalajele nesupravegheate. Aces-
tea pot deveni jucării periculoase în mâinile 
copiilor. 

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

 Dacă aveţi întrebări ale căror răspunsuri nu se 
găsesc în aceste instrucţiuni de utilizare, 
contactaţi un specialist.  

  
 

Pregătiri pentru instalare 

 

Ţineţi cont de capitolul „Instrucţiuni de 
siguranţă”! 

 Comutatorul wireless încastrabil trebuie instalat şi 
utilizat într-o cutie încastrată sau montată pe perete sau 
într-o altă carcasă adecvată acestui scop. 

 Nu utilizaţi comutatorul wireless decât după ce a fost 
instalat în poziţie fixă. 

 În timpul instalării, comutatorul wireless încastrabil 
trebuie deconectat de la sursa de tensiune. Pentru 
aceasta deconectaţi sursa de tensiune: deconectaţi de la 
întrerupătorul principal sau scoateţi siguranţa. Asiguraţi-
vă că nu poate fi reconectat în mod accidental, de ex. cu 
un panou de avertizare. 
În plus, deconectaţi şi disjunctorul de scurgere la pământ 
pentru a deconecta toţi polii sursei de tensiune de la 
tensiunea de reţea.  

 Verificaţi absenţa curentului din sursa de alimentare cu 
un aparat de măsură adecvat. 

 

Instalarea şi conectarea 

 
Ţineţi cont de capitolul „Pregătiri pentru instalare”. 

Puteţi utiliza comutatorul wireless încastrabil ca o 
componentă complementară pentru a adăuga unui 
comutator de perete o funcţie suplimentară de comutare 
wireless. Aceasta înseamnă că puteţi utiliza în continuare 
comutatorul de perete existent. În plus, consumatorul (de 
ex. sistemul de iluminare a camerei) conectat la comutatorul 
de perete va putea fi controlat acum şi cu un comutator 
wireless încastrabil sau cu o telecomandă wireless din 
sistemul RSL. 
Pentru aceasta, în cutia încastrată trebuie să fie destul loc 
pentru a putea instala comutatorul wireless în spatele 
comutatorului de perete existent. 

 Înlăturaţi capacul comutatorului de perete existent şi 
scoateţi comutatorul de perete din cutia încastrată. 

 Conectaţi cele două cabluri ale comutatorului wireless 
încastrabil la cele două contacte de comutare ale 
comutatorului dvs. de perete („S1”), vedeţi figura din 
dreapta. 

 Conectaţi consumatorul la cele două borne cu şurub din 
mijloc, vedeţi figura din dreapta. 
Conexiunea „N” este conductorul neutru, iar conexiunea 
„ ” este ieşirea conectată/faza/L. 

 Cele două borne cu şurub 
de la margini se utilizează 
pentru conectarea la tensi-
unea de reţea („N” = 
conductorul neutru, „L” = 
faza).  

 Introduceţi comutatorul 
wireless în cutia încastrată. 
Aveţi grijă ca butonul de 
pe spatele carcasei să fie 
expus în timpul instalării şi 
să nu fie apăsat din 
greşeală. 

 Butonul de pe spatele 
carcasei serveşte pentru 
programarea comutatoru-
lui la un transmiţător 
wireless din sistemul de 
comutare RSL.  
Aşadar, înainte de a 
reintroduce şi de a fixa la loc întrerupătorul de perete în 
cutia încastrată, citiţi cu atenţie capitolele următoare. 

 

Utilizarea 
a) Programarea comutatorului wireless încastrabil la un 

transmiţător wireless 
Comutatorul wireless încastrabil poate fi programat la orice 
transmiţător wireless din sistemul RSL, de ex. un 
transmiţător wireless de perete sau o telecomandă wireless. 

 
Comutatorul poate fi programat în total la 10 
transmiţătoare wireless diferite din sistemul RSL. 
Astfel, comutatorul wireless încastrabil poate fi de 
ex. activat sau dezactivat din locuri diferite. 

 
Procedaţi după cum urmează: 

 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de pe comutatorul 
wireless încastrabil (mai mult de 3 secunde) până ce 
ledul de lângă buton începe să clipească. Modul 
programare se activează pentru aprox. 15 secunde, 
după care va fi părăsit automat. 

 Odată activat modul programare (ledul de lângă buton 
clipeşte), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul „On” de 
pe comutatorul wireless încastrabil (butonul „I”) sau 
butonul „ON” corespunzător de pe telecomandă (mai 
mult de 3 secunde) până ce ledul rămâne aprins în 
permanenţă şi aparatul conectat este pornit. 
Procedura de programare s-a încheiat cu succes. Modul 
programare va fi părăsit automat. 
Dacă doriţi să treceţi la un alt transmiţător wireless, 
trebuie să activaţi mai întâi modul programare. 
Procedaţi conform descrierii de mai sus. 

 
Modul programare se activează automat (ledul 
clipeşte) şi atunci când se conectează tensiunea 
de reţea (de ex. la prima punere în funcţiune). Din 
acest moment aveţi aprox. 15 secunde pentru a 
programa un transmiţător wireless de perete sau 
o telecomandă wireless, vedeţi mai sus. 

 
b) Ştergerea unui comutator wireless încastrabil 

programat de la un transmiţător wireless 
Dacă doriţi să utilizaţi canalul de comutare al unui 
transmiţător wireless (comutator wireless montat pe perete 
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sau telecomandă wireless) de ex. pentru un alt comutator 
wireless încastrabil, puteţi elibera acest canal după cum 
urmează: 

 Pe transmiţătorul wireless apăsaţi şi menţineţi apăsate 
aprox. 3 secunde cele două butoane corespunzătoare 
funcţiilor „Pornit” şi „Oprit” ale canalului de comutare 
pe care doriţi să îl eliberaţi. 
- Transmiţător wireless de perete: apăsaţi simultan 

butoanele „I” şi „O” mai mult de 3 secunde. 
- Telecomandă wireless: apăsaţi simultan butoanele 

„ON ” şi „OFF” mai mult de 3 secunde. 

 Ledul de pe comutatorul wireless încastrabil începe să 
clipească. Modul programare se activează pentru aprox. 
15 secunde, după care va fi părăsit automat. 

 Apăsaţi şi menţineţi apăsat cel puţin 3 secunde butonul 
„O” de pe comutatorul wireless de perete sau, pe 
telecomandă, butonul „OFF” corespunzător canalului de 
comutare respectiv. 

 Ledul comutatorului wireless de perete se stinge. 

 Conexiunea dintre comutatorul wireless încastrabil şi 
transmiţătorul wireless este întreruptă. Acum, 
comutatorul wireless încastrabil nu mai reacţionează la 
transmiţătorul wireless respectiv. 

 
Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale transmiţă-
torului wireless din sistemul RSL pe care îl utilizaţi. 

 
c) Pornirea/oprirea cu ajutorul butonului de pe 

comutatorul wireless încastrabil 
Pentru a testa funcţionalitatea, consumatorul conectat la 
comutatorul wireless încastrabil poate fi pornit şi oprit de 
asemenea de la buton. 
Apăsaţi scurt butonul de pe comutatorul wireless încastrabil 
pentru a porni aparatul (ledul comutatorului wireless 
încastrabil se aprinde) sau a îl opri (ledul se stinge). 
 

Test de funcţionare 
 Dacă nu aţi făcut-o până acum, trebuie să programaţi 

comutatorul wireless încastrabil la un transmiţător 
wireless din sistemul RSL (de ex. la un comutator 
wireless de perete sau la o telecomandă wireless). 

 Asiguraţi-vă că comutatorul wireless încastrabil este 
alimentat cu tensiune de reţea (230 V/AC 50 Hz). 

 Apăsaţi butonul „I” de pe comutatorul wireless de 
perete sau, pe telecomandă, apăsaţi butonul „ON” al 
canalului de comutare pe care aţi programat comuta-
torul wireless încastrabil. 
Ledul roşu al comutatorului wireless încastrabil se 
aprinde, ieşirea de comutare este activată şi consuma-
torul conectat este pornit. 

 Pentru a dezactiva ieşirea de comutare şi a opri 
consumatorul conectat apăsaţi scurt butonul „O” de pe 
comutatorul wireless de perete sau, pe telecomanda 
wireless, butonul „OFF” la care este programat 
comutatorul wireless încastrabil. 
Ledul roşu al comutatorului wireless încastrabil se 
stinge. 

 

Întreţinerea 
Produsul nu necesită lucrări de întreţinere şi nu trebuie 
deschis sau demontat în niciun caz. Lucrările de întreţinere 
sau reparaţii trebuie efectuate de un specialist. 
 

Informaţii referitoare la raza de acţiune 
În funcţie de transmiţătorul wireless pe care îl utilizaţi, raza 
de acţiune este de până la 70 m. 

 
Această valoare reprezintă însă aşa-numita 
„rază de acţiune în câmp liber” (raza în care 
transmiţătorul şi receptorul „se văd”, fără 
interferenţe). 
În practică însă, între emiţător şi receptor 
există pereţi, tavanele încăperilor etc., care 
reduc raza de acţiune în consecinţă. 
Având în vedere multitudinea de factori ce 
influenţează transmisia wireless, nu se poate 
garanta o anumită rază de acţiune. Cu toate 
acestea, într-o casă individuală utilizarea nu 
ar trebui să ridice niciun fel de problemă. 

 
Uneori, raza de acţiune poate fi limitată considerabil de: 

 Pereţi, tavane din beton armat 

 Ferestre de sticlă izolatoare acoperite/metalizate 

 Vecinătatea obiectelor metalice & conductoare (de ex. 
radiatoare) 

 Vecinătatea corpurilor umane 

 Interferenţele de bandă largă de ex. în zonele 
rezidenţiale (telefoane DECT, telefoane mobile, căşti 
wireless, boxe wireless, staţii meteo wireless, 
staţii/interfoane bebeluşi etc.) 

 Vecinătatea motoarelor electrice, transformatoarelor, 
surselor de tensiune, calculatoarelor 

 Vecinătatea calculatoare sau a altor dispozitivelor 
electronice insuficient ecranate sau cu carcasa deschisă. 

 

Declaraţie de conformitate (DOC) 
Conrad Electronic SE, Str. Klaus-Conrad 1, D-92240 Hirschau 
(Germania), declară prin prezenta că acest produs 
îndeplineşte cerinţele esenţiale precum şi celelalte prevederi 
importante ale directivei 1999/5/EC. 
  

Eliminarea 

 

Eliminaţi produsul devenit inutilizabil conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

 

Date tehnice 
Tensiune de funcţionare 230 V/AC, 50 Hz 
Capacitate de comutare  2000 W (sarcină rezistivă) 

300 W (sarcină inductivă) 

 
Aparatele cu sarcină predominant rezistivă sunt de 
ex. becurile, caloriferele etc. 
Aparatele cu sarcină inductivă sunt de ex. motoa-
rele, mecanismele de comandă, transformatoarele 
convenţionale, becurile economice etc. 

Frecvenţă de recepţie  433 MHz 
Rază de acţiune  max. 70 m (vedeţi capitolul „Raza 

de acţiune”) 
Temperatură ambiantă  0 

°
C până la +35 

°
C 

Dimensiuni (L x l x H)   48,5 x 48,5 x 25 mm 
Masă  
.................................... 

aprox. 39 g 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 

 
 
Producător:  Conrad Electronic SE 
Titular licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:   Str. Klaus-Conrad 1,  D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tipul echipamentului:  COMUTATOR WIRELESS, ÎNCASTRABIL, RSLU 
Cod produs:   640302 
 
 
este în conformitate cu următoarea/le normă/e şi documente 
 
Directiva R&TTE 1999/5/CE 
EN 300 220-2: V2.1.2; 
EN 301 489-1: V1.8.1; 
EN 301 489-3: V1.4.1; 
EN 60669-1: 1999 +A1: 2002 +A2: 2008; 
EN 60669-2-1: 2004; 
EN 50371: 2002; 
 
Directiva RoHS 2002/95/CE 

 
Marcaj CE pe produs:  

 
 
 
 
 
 
 
Hirschau, 19 Apr. 2011 
Locul şi data emiterii      Numele şi semnătura producătorului/reprezentantului autorizat 
 


