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MANUAL DE UTILIZARE 
 

COMUTATOR WIRELESS 
ÎNCASTRABIL 

Cod produs: 640303 (tip RSLR3) 
Cod produs: 640304 (tip RSLR2) 

Versiune 04/11 

 

Domenii de utilizare 
Comutatorul wireless încastrabil permite pornirea, respectiv 
oprirea wireless a unui consumator conectat folosind un 
emiţător wireless RSL.  
Comutatorul wireless încastrabil poate fi alimentat numai la 
tensiune de reţea (230 V/AC, 50 Hz). Comutatorul poate 
controla o sarcină de max. 2000 W (sarcină rezistivă), 
respectiv 300 W (sarcină inductivă).  
Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Aparatul 
nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. 
Respectaţi toate instrucţiunile de utilizare şi de siguranţă! 
Citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe 
să folosiţi produsul. 
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi 
europene în vigoare. Toate denumirile şi descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conţinut colet 
 Comutator wireless încastrabil 

 Manual de utilizare  
 

Explicaţii simboluri 
Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci 
când există pericole legate de sănătatea umană, 
de ex. electrocutare. 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informaţia prezentată este importantă, 
iar instrucţiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicaţii importante în 
manevrare.  

 

Instrucţiuni de siguranţă 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele 
materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 

operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste 
cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

Atenţie! 
Instalarea aparatului poate fi realizată numai de către 
electricieni calificaţi în conformitate cu normele de 
siguranţă în vigoare. 
Manevrarea necorespunzătoare a tensiunii de reţea vă 
pune atât viaţa dvs. în pericol, cât şi a altor persoane.  

Dacă nu aveţi cunoştinţe de specialitate nu realizaţi singur 
instalarea aparatului, ci cereţi ajutorul unui profesionist.  
 

 Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a 
produsului. 

 Aparatul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor! Pericol de electrocutare! 

 Nu folosiţi produsul în spitale sau clinici. Chiar dacă 
senzorul extern emite semnale relativ slabe, acestea pot 
distorsiona aparatele medicale. Observaţia este valabilă 
şi pentru alte domenii. 

 Alimentarea aparatului se face la 230 VAC/50 Hz. Nu 
folosiţi niciodată o altă tensiune de alimentare, căci 
distrugeţi aparatul.  

 Instalarea aparatului se poate realiza numai după 
separarea tuturor cablurilor comutatorului de la 
tensiunea de reţea. În caz contrar există pericol de 
electrocutare! 

 Aparatul este conceput pentru a fi utilizat şi montat 
numai în spaţii interioare uscate. El nu are voie să devină 
umed sau ud. Nu atingeţi niciodată aparatul cu mâinile 
umede sau ude! Pericol de electrocutare! 

 Produsul poate fi folosit numai după instalarea lui fixă. 
Instalaţi aparatul într-o doză adecvată de suprafaţă sau 
sub tencuială.  

 Nu folosiţi produsul în spaţii sau în condiţii ambientale 
vitrege, unde există sau pot apărea gaze, vapori sau praf 
inflamabil.  

 Feriţi aparatul de temperaturi extreme, vibraţii puternice 
sau solicitări mecanice exagerate.  

 Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi operat în 
siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi 
operat accidental. Nu atingeţi nici comutatorul, nici 
consumatorul conectat.  

 Separaţi comutatorul de la tensiunea de alimentare prin 
deconectarea siguranţei automate. Deconectaţi 
suplimentar şi conductorul de protecţie corespunzător, 
astfel încât cablul de alimentare să fie complet separat 
de la reţea.  
Duceţi produsul într-un atelier de reparaţii.  

 Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează sau nu funcţionează corect 

(lumină sclipitoare, apariţia unui fum sau miros de 
ars, şuierături, decolorarea produsului) 

- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o 
perioadă mai lungă de timp sau 

- produsul a fost transportat în condiţii improprii 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni 
periculoase pentru copii. 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele legale privind protecţia la locul de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  

 Dacă aveţi alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresaţi 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

Pregătiri pentru montare 
Respectaţi instrucţiunile din cap. „Instrucţiuni de 
siguranţă”! 
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 Comutatorul wireless trebuie să fie instalat şi să 
funcţioneze într-o doză adecvată de perete sau într-o 
carcasă corespunzătoare.  

 Comutatorul wireless trebuie să fie instalat într-o poziţie 
fixă. 

 Instalarea comutatorului se poate face numai dacă 
acesta este separat de la alimentare. Deconectaţi cablul 
de alimentare de la curent decuplând siguranţa 
automată. Asiguraţi-vă că alimentarea nu poate fi 
reconectată din greşeală, de ex. folosind un panou de 
avertizare. Deconectaţi şi disjunctorul diferenţial astfel 
încât cablul de alimentare să fie complet separat de la 
alimentare.  

 Verificaţi cablul de alimentare cu un aparat de măsură 
adecvat pentru a determina lipsa tensiunii electrice.  

 

Conexiunea şi montarea 
 

Citiţi cap. „Pregătiri pentru montare” 
 

 Conectaţi consumatorul la 
cele două cleme cu şurub 
centrale. Conexiunea N este 
conductorul neutru, iar 

conexiunea  este ieşirea 
/ faza / L comutată.  

 Clemele exterioare servesc 
pentru conectarea tensiunii 
de reţea (N = conductor neu-
tru, L = fază). 

 Comutatorul wireless RSRL2 
(cod 640304) poate fi înşuru-
bat folosind urechiuşele de 
fixare laterale (distanţa gău-
rilor = 60 mm).  
Comutatorul wireless RSRL3 (cod 640303) este instalat 
direct într-o doză de perete.  
La montare aveţi grijă ca butonul din partea posterioară 
a carcasei să nu fie acoperit şi să nu fie acţionat din 
greşeală.  

 Tasta din partea posterioară a carcasei serveşte pentru 
programarea la un emiţător wireless RSL. 
Citiţi cap. următoare înainte de a monta şi a pune în 
funcţiune comutatorul wireless.  

 

Funcţionarea 
Programarea comutatorului wireless la un emiţător 
wireless 
Comutatorul wireless poate fi programat la orice emiţător 
wireless RSL, de ex. un comutator wireless de perete sau o 
telecomandă. 
 

În total pot fi programaţi 10 emiţători wireless 
diferiţi ai sistemului RSL. Astfel comutatorul wireless 
poate fi pornit sau oprit din mai multe locuri.  

 

Procedaţi astfel: 

 Apăsaţi tasta de pe comutatorul wireless mai mult de 3 
sec., până ce ledul de lângă tastă începe să clipească. 
Modul programare este activat pentru 15 sec., iar apoi 
este oprit automat. 

 După activarea modului programare (ledul de lângă 
buton clipeşte) apăsaţi tasta ON a emiţătorului wireless 

de perete (tasta I) sau tasta ON a unei telecomenzi mai 
mult de 3 sec., până ce ledul luminează continuu, iar 
consumatorul conectat este pus în funcţiune. 
Programarea a fost încheiată cu succes, iar acum se iese 
automat din modul programare. Dacă trebuie programat 
un alt emiţător wireless trebuie reactivat modul pro-
gramare. Procedaţi aşa după cum este descris mai sus.  

 

Modul programare este activat automat (ledul 
clipeşte) la aplicarea tensiunii de alimentare (de ex. 
la prima punere în funcţiune). Într-un interval de 
timp de 15 sec. puteţi programa un emiţător de 
perete wireless sau o telecomandă.  

 

Ştergerea unui comutator wireless programat la un 
emiţător wireless 
Dacă doriţi să folosiţi canalul unui emiţător wireless 
(comutator wireless de perete sau telecomandă) de ex. 
pentru un alt comutator wireless, atunci puteţi elibera acest 
canal după cum urmează: 

 Ţineţi apăsate tastele ON şi OFF ale canalului 
emiţătorului wireless timp de 3 sec. 
- Comutatorul wireless de perete: tastele I şi O 

simultan apăsate timp de mai mult de 3 sec. 
- Telecomandă: tastele ON şi OFF simultan apăsate 

timp de mai mult de 3 sec.  

 După aceea clipeşte ledul de pe comutatorul wireless. 
Modul programare este activat pentru 15 sec., iar după 
aceea este oprit automat. 

 Apăsaţi timp de min. 3 sec. tasta O de pe un comutator 
wireless de perete, sau tasta OFF de pe o telecomandă 
corespunzătoare canalului pe care doriţi să-l eliberaţi. 

 Se stinge ledul de pe comutatorul wireless de perete. 

 Conexiunea dintre comutatorul wireless şi emiţătorul 
wireless este ştearsă, iar comutatorul wireless nu mai 
reacţionează la emiţătorul wireless respectiv.  

 

Ţineţi cont şi de manualul de utilizare al 
emiţătorului wireless RSL.  

 

Pornirea/oprirea cu tasta de pe comutatorul wireless 
Consumatorul conectat la comutatorul wireless poate fi 
pornit şi oprit şi cu ajutorul tastei de pe aparat.  
Apăsaţi scurt tasta de pe comutatorul wireless pentru a 
porni consumatorul (se aprinde ledul de pe comutatorul 
wireless), respectiv a opri consumatorul (ledul se stinge).  
 

Test de funcţionare 
 Dacă încă nu aţi făcut acest lucru, atunci trebuie să 

programaţi comutatorul wireless la un emiţător wireless 
RSL (de ex. la un comutatorul wireless de perete sau o 
telecomandă). 

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

 Apăsaţi tasta I de pe comutatorul wireless de perete sau 
tasta ON a canalului de comutare al unei telecomenzi, la 
care a fost programat comutatorul wireless. 
Ledul roşu de pe comutatorul wireless se aprinde şi se 
activează ieşirea de comutare; consumatorul conectat 
este pus în funcţiune.  

 Pentru a dezactiva ieşirea de comutare şi a opri 
consumatorul apăsaţi scurt tasta O de pe comutatorul 
wireless sau tasta OFF a canalului de comutare al unei 
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telecomenzi, la care a fost programat comutatorul 
wireless.  
Ledul roşu de pe comutatorul wireless se stinge. 

 

Întreţinerea 
Produsul nu are nevoie de operaţii de întreţinere. Nu desfa-
ceţi/dezmembraţi niciodată produsul. Întreţinerea sau repa-
raţiile aparatului pot fi realizate numai de către specialişti. 
 

Informaţii privind raza de acţiune 
În funcţie de emiţătorul wireless RSL folosit raza de acţiune 
este de 70 m în condiţii optime.  
 

Această valoare pentru raza de acţiune reprezintă 
aşa-numita „rază de acţiune în câmp deschis” (raza 
de acţiune la contact vizual direct între emiţător şi 
receptor, fără factori distorsionanţi). 

În practică însă între emiţător şi receptor se află pereţi, 
tavane etc. De aceea raza de acţiune dintre emiţător şi 
receptor este diminuată corespunzător. 
Din cauza influenţei diferiţilor factori asupra transferului 
wireless nu se poate garanta o anumită rază de acţiune.  
În mod normal funcţionarea se face fără probleme într-o 
casă de tip familial.  
 

Raza de acţiune poate fi considerabil diminuată de: 

 pereţi, tavane din oţel armat 

 ferestre izolate/acoperite  

 apropierea de obiecte metalice/conducătoare (de ex. 
radiatoare) 

 apropierea de corpul uman 

 distorsiuni de bandă largă, de ex. în regiunile locuite 
(telefoane DECT, telefoane mobile, căşti radio, boxe 
radio, alte staţii meteo radio, sisteme babyphone etc.) 

 apropierea de motoare electrice, transformatoare, 
surse de alimentare de la reţea, computere 

 apropierea de computere prost ecranate sau alte 
aparate electrice 

 

Eliminarea deşeurilor 
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 funcţionare . 230 V/AC, 50 Hz 
Putere de comutare ........ 2000 W (sarcină rezistivă) 

300 W (sarcină inductivă) 
Consumatorii cu sarcină predominant rezistivă sunt 
de ex. becurile incandescente, radiatoarele etc. 
Consumatorii cu sarcină inductivă sunt de ex. 
motoare, stabilizatoare, transformatori convenţio-
nali, becuri economice etc. 

Frecvenţa de recepţie ..... 433 MHz 
Raza de acţiune ............... max. 70 m (v. cap. „Raza acţiune“) 
Temperatura ambientală 0 °C până la +35 °C 
Dimensiuni (Î x l x A) ...... tip „RSLR3“: 48,5 x 48,5 x 25 mm 

(cod 640303, fără urechiuşe de fixare) 
tip „RSLR2“: 48,5 x 68 x 25 mm 

(cod 640304, cu urechiuşe de fixare) 
Masă ............................... cca. 37 g 

Declaraţia de conformitate 
 

Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs 
este realizat în conformitate cu cerinţele şi directivele 
relevante ale legii 1999/5/EC. 
Declaraţia de conformitate pentru acest produs o puteţi găsi 
la www.conrad.de sau www.germanelectronics.ro  
 
Producător:    Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă: Conrad Electronic SE 
Adresă:     str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau 
    Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament: COMUTATOR WIRELESS ÎNCASTRABIL   

CONRAD RSLR3 
Cod:   640303 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
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/EC 
 
Simbol CE pe produs : 

0681 

 
 
Hirschau, 19 aprilie, 2011 
Loc şi dată 

 
Producător/Nume şi semnătură 

reprezentant autorizat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Retipă-rirea, 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 (ed.  lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

http://www.conrad.de/
http://www.germanelectronics.ro/

