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MANUAL DE UTILIZARE 
 

MINI-TELECOMANDĂ WIRELESS 
RSLT, 1 CANAL 

Cod produs: 640369 
Versiune 04/11 

 

 
Domenii de utilizare conform instrucţiunilor pro-
ducătorului 
Cu ajutorul mini-telecomenzii wireless puteţi realiza 
pornirea sau oprirea unui întrerupător wireless al unui 
sistem RSL (sau a unui dispozitiv conectat la acesta.) 
Mini-telecomanda wireless are nevoie de baterii de tip 
CR2032. 
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile cuprinse în acest 
manual de utilizare. Citiţi cu atenţie şi păstraţi acest manual 
pentru consultări ulterioare. 
Acest produs este în conformitate cu reglementările 
naţionale şi europene aplicabile. Toate numele companiilor 
şi ale produselor sunt mărci înregistrate ale respectivilor 
proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 

Conţinutul pachetului 
 Telecomandă 

 Manual de utilizare 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
Garanţia va fi anulată în cazul defecţiunilor 
cauzate de nerespectarea acestor instrucţiuni de 
siguranţă. Nu ne asumăm răspunderea 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 indicaţiilor de siguranţă 
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  

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

 Componentele produsului nu sunt jucării, prin urmare nu 
se vor lăsa la îndemâna copiilor.  

 Nu folosiţi acest produs în spitale sau unităţi spitaliceşti. 
Cu toate că mini-telecomanda wireless emite semnale 
radio slabe, acestea din urma ar putea duce la pertur-
barea funcţionării dispozitivelor de menţinere a vieţii. 
Această situaţie poate fi valabilă şi în alte circumstanţe. 

 Nu expuneţi produsul umezelii şi nu permiteţi udarea 
acestuia. 

 Nu folosiţi produsul în încăperi cu condiţii ambientale ne-
favorabile, unde este posibilă prezenţa unor gaze, vapori 
sau prafuri inflamabile! Există riscul creării unei explozii! 

 Nu este permisă expunerea produsului la temperaturi 
extreme, vibraţii sau şocuri mecanice puternice. 

 Nu lăsaţi materialele folosite la ambalare nesuprave-
gheate. Foliile sau pungile din plastic pot fi jucării 
periculoase pentru copii. 

 

Informaţii privind bateriile 
 Bateriile nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. 

 Nu lăsaţi bateriile la îndemâna oricui, nesupravegheate; 
există riscul ca acestea să fie înghiţite de copii sau de 
animalele de casă. Dacă au fost înghiţite, consultaţi un 
medic imediat. 

 Bateriile care curg sau cele defecte pot cauza arsuri 
caustice ale pielii. De aceea este indicat să folosiţi mănuşi 
protectoare adecvate. 

 Nu scurtcircuitaţi bateria, nu o aruncaţi în foc. Există 
riscul ca aceasta să explodeze! 

 Nu reîncărcaţi bateriile normale. Există riscul ca aceasta 
să explodeze! 

 Vă rugăm să acordaţi o atenţie sporită polarităţii (plus/+, 
minus/-) atunci când introduceţi o baterie în dispozitiv.  

 

Elemente de comandă 
1. Led (se aprinde atunci când un buton este apăsat) 
2. Tasta „ON” 

(Pornit) 
3. Tasta „OFF” 

(Oprit) 
4. 1 baterie de 

tip CR2032 
 
 

Introducerea/Înlocuirea bateriilor 
Pachetul include o baterie tip CR2032. Există posibi-
litatea ca aceasta să fie deja intrusă în comparti-
mentul pentru baterii. 

 Deschideţi compartimentul bateriilor telecomenzii. 
Desfaceţi pur şi simplu cele două jumătăţi (de exemplu 
cu ajutorul unghiei). 
Cele două jumătăţi sunt prinse împreună cu ajutorul unei 
cleme. Nu forţaţi în timpul dezasamblării. 
Introduceţi în interior o baterie de tip CR2032, asigurân-
du-vă că aţi respectat polaritatea corectă. Polul pozitiv al 
bateriei va trebui îndreptat în sus. 

 Aşezaţi capacul carcasei şi apăsaţi cele două jumătăţi 
până când clemele se fixează pe poziţie. Nu apăsaţi prea 
tare în timpul acestei operaţiuni. 

 Bateria trebuie înlocuită atunci când raza de acţiune a 
mini-telecomenzii este redusă semnificativ sau atunci 
când ledul se mai aprinde la folosirea butoanelor. 

 

Utilizarea 
a) Programarea unui receptor radio la mini-telecomanda 

wireless 
Telecomanda poate controla până la maxim 10 receptori din 
sistemul de comutare wireless RLS. 

 Comutaţi receptorul radio (de exemplu un comutator 
wireless încorporat, o priză controlabilă prin unde radio 
etc.) în modul de programare. Consultaţi manualul de 
utilizare al receptorului radio (de obicei apăsaţi butonul 
aflat pe receptorul radio şi menţineţi-l apăsat timp de 3 
scunde, până când ledul aflat pe receptor începe să 
clipească). 

 Apăsaţi butonul ON al mini-telecomenzii (menţineţi-l 
apăsat pentru cel puţin 3 secunde), până când ledul aflat 
pe receptor nu mai clipeşte şi rămâne aprins. În acest 
moment dispozitivul conectat la receptor va fi pornit. La 
eliberarea butonului, procesul se va finaliza. Acum puteţi 
opri dispozitivul conectat la receptor cu ajutorul butonu-
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lui on/off (pornit/oprit) aflat pe mini-telecomanda 
wireless. 

 
b) Ştergerea din memorie a unui receptor salvat anterior 

 Comutaţi receptorul radio (de exemplu un comutator 
wireless încorporat, o priză controlabilă prin unde radio 
etc.) în modul de programare. Consultaţi manualul de 
utilizare al receptorului radio (de obicei apăsaţi butonul 
aflat pe receptorul radio şi menţineţi-l apăsat timp de 3 
scunde, până când ledul aflat pe receptor începe să 
clipească). 

Pentru ca receptorul radio (salvat deja) sa poată fi 
şters din memorie, intraţi în modul de memorare 
apăsând timp de trei secunde ambele taste „ON” şi 
„OFF” ale mini-telecomenzii wireless. 
Această procedură poate fi folosită atunci când 
receptorul wireless montat pe tavan nu este 
accesibil şi nu puteţi apăsa butoanele acestuia. 

 Apăsaţi butonul OFF al mini-telecomenzii (menţineţi-l 
apăsat pentru cel puţin 3 secunde), până când ledul aflat 
pe receptor nu mai clipeşte şi rămâne stins. Când 
dispozitivul conectat la receptor se opreşte, procesul s-a 
finalizat. Receptorul radio nu va mai răspunde 
comenzilor mini-telecomenzii wireless. 

 
c) Pornirea/oprirea receptorului radio 

 În cazul în care nu a fost făcută această operaţiune, 
pentru început va trebui să programaţi receptorul radio 
(de exemplu de exemplu un comutator wireless 
încorporat, o priză controlabilă prin unde radio) în 
sistemul RLS al mini-telecomenzii wireless. Asiguraţi-vă 
că receptorul radio este gata de funcţionare. 

 Apăsaţi scurt butonul „ON” pentru a porni receptorul 
radio şi dispozitivul conectat la acesta. 

 Apăsaţi scurt butonul „OFF” pentru a opri receptorul 
radio şi dispozitivul conectat la acesta. 

 În cazul în care receptorul radio are şi o funcţie de 
reglare a luminozităţii, vă rugăm să consultaţi manualul 
de utilizare al acestuia. 

 

Întreţinerea şi curăţarea 
Pe lângă schimbarea ocazională a bateriei, dispozitivul nu 
necesită lucrări de întreţinere. 
Curăţaţi exteriorul produsului cu o lavetă moale, curată şi 
urcată. 
Nu folosiţi niciodată agenţi agresivi de curăţare sau soluţii 
chimice deoarece ar putea deteriora carcasa produsului sau 
ar putea distruge produsul. 
 

Eliminarea deşeurilor 
Reguli generale 

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. 

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze bateri-
ile şi bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună cu 

deşeurile menajere este interzisă! Bateriile / 
bateriile reîncărcabile care conţin substanţe 
periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu 
roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea 
produsului în locurile de depozitare a gunoiului 
menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = 
cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 

Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
 

Informaţii privind raza de acţiune  
Mini-telecomanda wireless are o rază de acţiune de maxim 
30 m. 

Totuşi, această rază de acţiune este aşa numita 
„raza de acţiune în câmp liber” (câmpul dintre mini-
telecomanda wireless şi receptor trebuie să fie în 
linie dreaptă şi fără interferenţe). 

Totuşi în practică, există pereţii, tavanele camerelor etc. 
între transmiţător şi receptor, ce duc la micşorarea 
semnificativă a razei de acţiune.  
Datorită diverselor influenţe asupra transmisiei radio, nu se 
poate garanta o rază de acţiune exactă. Cu toate acestea, se 
poate asigura o utilizare lipsită de probleme într-o casa 
decomandată. 
 
Raza de acţiune poate fi limitată considerabil de următorii 
factori: 

 Pereţi, tavane de beton armate 

 Geam termoizolant din sticlă acoperite/metalizate 

 Apropierea faţă de obiecte din metal sau conductoare 
(de exemplu un radiator) 

 Apropierea faţă de corpurile umane 

 Interferenţe de bandă largă, de exemplu: în zonele 
rezidenţiale (telefoane DECT, telefoane mobile, căşti 
wireless, boxe wireless, staţii meteo wireless, monitoare 
pentru copii etc.) 

 Apropierea faţă de motoare electrice, transformatoare, 
blocuri de alimentare cu energie electrică, calculatoare 

 Apropierea faţă de calculatoare sau alte aparate 
electrocasnice neecranate sau neacoperite. 

 

Date tehnice 
Tensiunea de funcţionare: 1 baterie de tip CR2032 
Frecvenţa de transmisie: 433 MHz 
Raza de acţiune: maxim 30 m (vezi cap. „Informaţii 

privind raza de acţiune”) 
Dimensiuni:  45 x 30 x 13,5 mm 
Greutatea:   aprox. 18,50 g (inclusiv bateria) 
 
 
 
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. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 
 
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:  Mini-telecomandă wireless RSLT 
Cod produs:  640369 
 
 
este în conformitate cu următoarele directive, standarde sau norme: 
 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 220-2: V 2.1.2;  
EN 301 489-1: V 1.8.1; 
EN 301 489-3: V 1.4.1; 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009; 
EN 50371: 2002; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
Marcaj CE pe produs 

 0681 
 
 
 
 
 
Hirschau, 27 Apr. 2011 
Locul şi data emiterii        Numele şi semnătura producătorului/ 

reprezentantului autorizat 
 


