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MANUAL DE UTILIZARE 
 

PRIZĂ WIRELESS RSLR 2 
PENTRU EXTERIOR 

Cod produs: 640451 
Versiune 06/11 

 
Descrierea produsului 
Cu ajutorul aceste prize wireless puteţi avea control asupra 
consumatorului (aparatului electric) conectat la curent prin 
intermediul său. Îl puteţi porni sau opri fie manual, apăsând 
pe buton, fie prin intermediul unei telecomenzi. 
Aparatul poate fi folosit în exterior. 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le pentru 
referinţe ulterioare. Fiţi atenţi la toate sfaturile de 
securitate. 
Produsul este conform normelor europene aplicabile în 
domeniu. Toate denumirile companiei şi produselor aparţin 
producătorului: toate drepturile rezervate.  
 
Conţinutul pachetului 
• 1 priză pentru exterior (IP44; pentru exterior) 
• Manual de utilizare 

  
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 ma-
teriale sau umane ce pot rezulta ca urmare a ope-
rării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

• Intervenţiile neautorizate sau modificările aduse 
aparatului nu sunt permise din motive de securitate 
(CE). Orice altă utilizare decât cea descrisă aici nu este 
permisă şi poate duce la defectarea aparatului şi la 
riscuri de scurt-circuit, incendiu sau şocuri electrice. 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le 
pentru referinţe ulterioare.  

• Nu folosiţi aparatul în spitale sau alte instituţii medica-
le. Cu toate că aparatul emite unde radio relativ slabe, 
acestea pot afecta funcţionarea aparatelor medicale. 
Acelaşi lucru se poate întâmpla şi în alte locuri. 

• Produsul este realizat în concordanţă cu normele de 
protecţie clasa I. Poate fi folosită ca sursă de alimen-
tare doar o priză standard de 230V – 50Hz cu pămân-
tare. 

• Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor, nu este o 
jucărie. Instalaţi-l astfel încât copiii să nu aibă acces la 
el. Ar putea fi tentaţi să introducă obiecte în priză de 
pildă. Risc de electrocutare. 

• Priza wireless este destinată pentru utilizarea în 
exterior (IP44). 

• Nu atingeţi niciodată aparatul sau cablurile cu mâinile 
ude! Risc de electrocutare! 

• Nu scoateţi niciodată cablul din priză trăgând de el. 
Scoateţi întrerupătorul cu mare grijă ţinând cu mâna de 
priză. 

• Nu supuneţi aparatul la supratensiuni! (ţineţi cont de 
puterea de intrare şi de datele tehnice din manualul de 
utilizare). 

• Nu lăsaţi materialul de ambalaj la întâmplare. Poate fi 
periculos pentru copii.  

• Manevraţi aparatul cu mare grijă, nu-l scăpaţi, nu-l 
trântiţi, orice cădere accidentală îl poate deteriora. 

• Dacă produsul este deteriorat vizibil, nu-l mai folosiţi! 
În acest caz, nu atingeţi comutatorul introdus în priză. 
Nu atingeţi nici aparatul conectat la comutator. Mai 
întâi deconectaţi de la curent priza la care e conectat 
comutatorul (de ex. prin întreruperea circuitului elec-
tric). După aceea puteţi scoate din priză comutatorul. 
Duceţi-l la un atelier specializat pentru reparaţii sau 
dacă nu mai e bun, aruncaţi-l în conformitate cu 
normele de protecţie a mediului înconjurător. 

 
Elemente de control 

 
1. Priza de conectare a consumatorului cu blocarea accesului 
copiilor. 
2. Buton/LED „ON/OFF/INDICATOR” Cu ajutorul acestui 
buton priza poate fi activată sau dezactivată manual. De 
asemenea, butonul este folosit şi pentru programare. 
 
Programarea pentru recunoaşterea unui transmiter 
• Setaţi un grup de prize pe care doriţi să le controlaţi cu 

ajutorul unei telecomenzi folosind butonul de selectare 
a grupurilor. 

• Conectaţi priza wireless la o priză standard de perete 
de 230 V – 50 Hz. Butonul/LED „ON/OFF/INDICATOR” 
(2) se va aprinde.  

• Apăsaţi pe butonul ON pentru canalul dorit de pe tele-
comandă pentru a programa priza wireless, înainte ca 
ledul să se stingă. Butonul/LED „ON/OFF/INDICATOR” 
(2) se stinge. Programarea a avut loc cu succes. 

 
Programarea pentru recunoaşterea mai multor 
transmiteri 

Puteţi programa până la 10 transmiteri wireless. 
 

• Setaţi un grup de prize wireless pe care doriţi să le 
controlaţi cu ajutorul unei telecomenzi folosind 
butonul de selectare a grupurilor. 

• Conectaţi prize wireless la o priză standard de perete 
de 230 V – 50 Hz. Butonul/LED „ON/OFF/INDICATOR” 
(2) se va aprinde.  

• Apăsaţi pe butonul ON pentru canalul dorit de pe tele-
comandă pentru a programa priza wireless, înainte ca 
ledul să se stingă. Butonul/LED „ON/OFF/INDICATOR” 
(2) se stinge. Programarea a avut loc cu succes. 
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Anularea programării  
Respectaţi instrucţiunile de utilizare pentru fiecare 
transmiter wireless în parte. 
 
Pornirea, testul de funcţionare 
Selectaţi corect grupul de prize wireless pe telecomandă. 
Introduceţi priza wireless într-o priză (fără să fie conectat şi 
consumatorul) cu contact de protecție.  
Puteţi testa acum funcţionarea prizei wireless, apăsând pe 
butonul ON corespunzător canalului respectiv. Ledul roşu (2) 
se va aprinde. Priza (1) este activată şi astfel şi consumatorul 
introdus va funcţiona. 
Apăsând pe butonul OFF corespunzător canalului de pe 
telecomandă, ledul (2) se va stinge şi priza wireless, 
respectiv consumatorul conectat la el, nu vor primi curent. 
 
Funcţionarea 
Introduceţi consumatorul electric în priză (1).  

Consultaţi secţiunea „Date tehnice” pentru 
informaţii referitoare la alimentarea electrică. 
 

Apăsând pe butoanele corespunzătoare ON şi OFF de pe 
telecomandă puteţi controla de la distanţă priza. O puteţi 
porni, indicatorul LED (2) se va aprinde, sau o puteţi opri, 
indicatorul LED (2) se va stinge. 
Priza wireless poate fi oprită sau pornită şi manual folosind 
butonul „ON/OFF” (1).  
 
Întreţinere şi curăţare 
Aparatul nu necesită întreţinere. Din acest motiv, nu trebuie 
să-l deschideţi niciodată. Garanţia se poate pierde în acest 
fel. 
Scoateţi aparatul din priză înainte de a-l curăţa. 
Aparatul trebuie curăţat la nevoie cu o cârpă uscată. Dacă 
este prea murdar, puteţi folosi o cârpă umedă. Nu folosiţi 
substanţe chimice. 
 
Manevrarea 

• Produsul este destinat uzului în exterior (IP 
44). 

• Evitaţi următoarele condiţii ambientale pe 
durata transportului: umiditatea care poate distruge 
aparatul; razele solare; căldura sau frigul extreme; 
praful şi gazele inflamabile, aburii sau solvenţii; 
vibraţiile extreme; câmpul magnetic puternic. 

• Deşi produsul este destinat uzului exterior, feriţi-l de 
apă. Pericol de electrocutare! 

• Produsul corespunde normelor de protecţie tip IP44. 
Ceea ce înseamnă protecţie a contactelor (cablurilor, 
diametru mai mare de 1 mm), protecţie împotriva cor-
puri străine (obiecte granulare, diametru mai mare de 
1 mm). 

• Asiguraţi-vă că izolaţia aparatului este intactă. Nu 
desfaceţi niciodată telecomanda, excepţie făcând înlo-
cuirea bateriilor.  

• Verificaţi aparatul înainte de fiecare utilizare! 
• Dacă observaţi o problemă, nu mai folosiţi aparatul! 
• Utilizarea aparatului în bune condiţii nu mai este 

posibilă dacă: 
- aparatul este vizibil deteriorat 
- aparatul nu mai funcţionează 

- dacă aparatul a fost depozitat vreme mai îndelungată în 
condiţii nefavorabile 

- dacă a fost expus la stres mecanic pe durata transportu-
lui.  

 
Raza de transmitere 
Raza de transmitere a semnalului radio între telecomandă şi 
receptori este de 70 metri în condiţii optime. 

Această valoare este valabilă „în câmp liber”, adică 
între telecomandă şi receptor nu se interferează 
nimic. 
În realitate, există ziduri, tavane între cele două 
aparate, ceea ce reduce aria de transmitere. 
Din cauza acestor influenţe, nu poate fi garantată 
o anumită arie de transmitere a semnalului.  
Totuşi, într-o locuinţă, nu ar trebui să existe 
probleme de transmisie. 

Transmisia poate fi perturbată uneori în mod considerabil 
de: 
• ziduri, tavane 
• geamuri cu cadre metalice 
• vecinătatea cu obiecte metalice 
• interferenţe cu aparate cu unde radio (telefoane DECT, 

mobile, staţii meteo, telefoane pentru copii etc.) 
• apropierea de motoare electrice, transformatoare, 

alimentatoare, computere 
• apropierea de computere neizolate corespunzător sau 

alte aparatele electrice. 
 

Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor uzate 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 
426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi 

bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă 
cu deşeu-rile menajere este interzisă! Bateriile / 
bateriile reîncărcabile care conţin substanţe 
periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu 
roţi bara-te. 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. 
 
Date tehnice 
Frecvenţa de transmisie:  433 MHz 
Alimentare:   230 V – 50 Hz 
Protecţie clasa:   1 
Puterea de comutare:  max. 2000 W sarcină ohmică 

(rezistenţă internă 10A) 
Protecţie de tip:   IP44 
LED:  luminează când butoanele sunt 

folosite 
Dimensiuni (L x Î x A):  aprox. 116 x 58 x 73mm 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei 
nr.14/201, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus Conrad 1, 92240 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. Retipărirea, 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. 
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