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MANUAL DE UTILIZARE 
 

PRIZĂ WIRELESS 
CU DIMMER RSLRD2 

Cod produs: 640464 

SET PRIZĂ WIRELESS CU DIMMER ŞI 
TELECOMANDĂ RSL2 

Cod produs: 640455 
Versiune 03/15 

 

Domenii de utilizare 
Această priză wireless cu dimmer este destinată punerii și 
scoaterii din funcțiune a consumatorilor, fie manual prin 
intermediul unui buton situat pe aparat, fie prin intermediul 
unei telecomenzi. De asemenea, dimmer-ul sau consumato-
rul conectat la acesta (precum o lampă) pot fi reglați cu 
ajutorul unui transmițător wireless corespunzător (de ex. un 
transmițător wireless portabil - telecomandă).  
Priza wireless cu dimmer și telecomanda wireless sunt 
destinate exclusiv uzului în spații interioare fără umiditate. 
Toate instrucțiunile de siguranță și utilizare din cadrul aces-
tui manual trebuie respectate cu atenție. Aceste instrucțiuni 
protejează nu doar produsul, ci și, în special, sănătatea 
dumneavoastră. Vă rugăm citiți în întregime acest manual 
de instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. 
Acest produs se află în conformitate cu reglementările națio-
nale și europene. Toate numele de companii și produse sunt 
marcă înregistrată. Toate drepturile sunt rezervate. 
 

Instrucțiuni de siguranță 
Garanția va deveni nulă în cazul daunelor cauzate 
de nerespectarea acestor instrucțiuni de siguran-
ță. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru 
orice daune cauzate! 
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele 
materiale sau corporale rezultate în urma abuzării 
în orice fel al aparatului sau deteriorărilor rezulta-
te în urma utilizării necorespunzătoare sau neres-
pectării prezentelor instrucțiuni de utilizare. În 
asemenea cazuri garanția devine nulă! 

 Modificarea neautorizată a produsului nu este acceptată 
din motive de siguranță și avizări (CE). 

 Nu utilizați aparatul în interiorul spitalelor sau instituții-
lor medicale. Deși aparatul emite doar semnale radio 
relativ slabe, acestea ar putea interfera cu aparatele 
medicale. Același lucru este valabil și în alte domenii. 

 Priza wireless cu dimmer este concepută în concordanță 
cu clasa de protecție I. Pentru dimmer pot fi utilizate 
exclusiv prizele standard (230 V~/50Hz cu protecție la 
atingere).  

 Transmițătorul portabil (telecomanda) este alimentat de 
o bateria 12 V (de tipul 23A). 

 Priza wireless cu dimmer nu este potrivit pentru sarcinile 
inductive. 

 Acest produs nu este o jucărie și nu trebuie lăsat la 
îndemâna copiilor! Așadar, aveți grijă când aceștia sunt 
prin preajma aparatului. Copiii ar putea încerca să intro-
ducă obiecte în orificiile prizei. Risc de electrocutare! 

 Telecomanda și dimmer-ul sunt destinate exclusiv uzului 
în încăperi fără umiditate. 

 Nu atingeți niciodată aparatul sau ștecherul, atunci când 
acesta este conectat la curent, având mâinile ude sau 
umede, atunci când încercați să conectați dimmer-ul 
wireless. Risc de electrocutare! 

 Nu scoateți niciodată ștecherul din priză trăgând de 
cablu. Atunci când scoateți aparatul din priză, prindeți 
întotdeauna de suprafața laterală special alocată pentru 
apucare. 

 Nu depășiți niciodată limita de suprasarcină a prizei 
wireless cu dimmer (verificați datele tehnice de la 
sfârșitul acestui manual de instrucțiuni). 

 Nu lăsați ambalajul în mod neglijent prin casă din 
moment ce acesta poate fi o jucărie periculoasă pentru 
copii. 

 Manevrați produsul cu grijă, izbiturile, loviturile și 
căderile chiar și de la mică înălțime putându-l deteriora. 

  În cazul în care carcasa este deteriorată, încetați a mai 
utiliza aparatul! Nu atingeți dimmer-ul wireless sau 
aparatele conectate atunci când acestea sunt conectate 
la o sursă de curent. Întâi deconectați priza la care este 
conectat dimmer-ul (de exemplu cu ajutorul siguranței 
automate). După aceasta puteți deconecta dimmer-ul 
wireless de la priză. Duceți aparatul la un atelier 
specializat sau evacuați-l în conformitate cu legislația 
relevantă.  

 

Instrucțiuni referitoare la baterii 
 Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.  

 A se respecta polaritatea corectă (plus „+” și minus „-”) la 
introducerea bateriilor. 

 Nu lăsați bateriile în mod neglijent prin casă. Există riscul 
înghițirii lor de către copii sau animalele de companie. 
Dacă acestea sunt înghițite, consultați un medic imediat. 

 Bateriile deteriorate sau cu scurgeri pot provoca arsuri 
dacă intră în contact direct cu pielea. Folosiți mănuși de 
protecție corespunzătoare pentru manipularea bateriilor 
defecte. 

 Bateriile nu au voie să fie scurtcircuitate sau aruncate în 
foc. Pericol de explozie! 

 Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de explo-
zie! Reîncărcați doar bateriile reîncărcabile. Utilizați un 
încărcător corespunzător. 

 Când nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp 
(pe durata depozitării), scoateți bateriile pentru a evita 
eventualele daune create de curgerea bateriilor. Daunele 
astfel cauzate duc la pierderea garanției. 

 Pentru evacuarea în conformitatea cu legislația, vă 
rugăm consultați capitolul „Evacuarea bateriilor”. 

 

Elementele de operare 
1) Taste numerice pentru selectarea canalelor 1 – 4 

(canalul stâng „ON” = punere în funcțiune, canalul drept 
„OFF” = scoatere din funcțiune). 

2) Comutator pentru selectarea grupului de comutare 
Numărul maxim de receptoare wireless ce pot fi înregis-
trate este 16 (de exemplu, pot fi conectate prize radio-
controlate). Cele 16 receptoare radio sunt împărțite în 4 
grupe de comutare. Grupele sunt următoarele: 1-4, 5-8, 
9-12 și 13-16. 

3) Buton „ALL-ON” 
Acest buton va activa toate cele 4 receptoare din cadrul 
grupului selectat în acel moment. 
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4) Buton „ALL-OFF” 
Apăsarea acestui buton va determina dezactivarea celor 
4 receptoare din cadrul grupului selectat. 

5) Led de control (acesta este activ când butoanele sunt 
utilizate). 

6) Buton/led „ON/OFF/INDICATOR” 
Prin intermediul acestui buton, priza controlată prin 
unde radio poate fi activată sau dezactivată manual. 
Acest buton servește de asemenea și pentru programare. 

7) Priza frontală destinată conectării unui consumator, cu 
protecție pentru copii. 

 
 

Introducerea/înlocuirea bateriilor 
Deschideți compartimentul bateriilor aflat pe partea din 
spate a transmițătorului radio portabil și introduceți o 
baterie de 12 V (modelul „23A”), respectând polaritatea 
corectă (atenție la diagrama din cadrul compartimentului 
pentru baterii). Închideți compartimentul bateriilor. 
În cazul în care raza de acțiune a transmițătorului radio 
portabil este redusă semnificativ sau ledul (5) nu se mai 
aprinde în momentul în care sunt utilizate butoanele, 
bateriile trebuie înlocuite. 
 

Programarea dimmer-ului wireless pentru a 
recunoaște un transmițător wireless 
 Setați cu ajutorul telecomenzii grupul de comutare care 

urmează să fie programat, utilizând „comutatorul pentru 
selectarea grupului” (2). 

Pot fi programate maxim 4 receptoare pentru 
fiecare grup de comutare. 

 Conectați dimmer-ul wireless la o priză standard de 
230V/AC 50 Hz. Ledul „ON/OFF/INDICATOR” (6) va 
începe să clipească. 

 Apăsați pe transmițătorul wireless butonul ON corespun-
zător canalului de comutare dorit, anume cel care doriți 
să îl programați, înainte ca ledul „ON/OFF/INDICATOR” 
(6) să înceteze să clipească. Ledul roșu „ON/OFF/ 
INDICATOR” (6) se va aprinde. Programarea a fost 
realizată în mod corespunzător. 

 

Programarea dimmer-ului wireless pentru a 
recunoaște mai multe transmițătoare radio 

Pot fi programate maxim 10 transmițători wireless 
la dimmer-ul wireless. 

 Cu ajutorul telecomenzii setați grupul de comutare pe 
care doriți să îl programați, utilizând „comutatorul 
pentru selectarea grupului” (2). 

Pot fi programate maxim 4 receptoare pentru fie-
care grup de comutare. 

 Conectați dimmer-ul wireless la o priză standard de 
230V/AC 50 Hz și apăsați butonul „ON/OFF/INDICATOR” 
(6) până când ledul roșu va începe să clipească. 

 Apăsați pe transmițătorul wireless butonul ON corespun-
zător canalului de comutare dorit, anume cel care doriți 
să îl programați, înainte ca ledul „ON/OFF/INDICATOR” 
(6) să înceteze să pulseze. Ledul se va aprinde. Progra-
marea a fost realizată în mod corespunzător. 

 

Ștergerea dimmerelor wireless programate  
 Apăsați simultan butoanele ON și OFF corespunzătoare 

canalului de comutare la care a fost programată priza 
controlată radio. Ledul „ON/OFF/INDICATOR” (6) va 
începe să pulseze.  

 Acum apăsați simultan butoanele „ALL-ON” (3) și „ALL-
OFF” (4). Ledul „ON/OFF/INDICATOR” (6) se va stinge. 
Toate dimmerele wireless programate au fost eliminate 
cu succes din telecomandă.  

Pentru a șterge un singur dimmer wireless, în loc 
să utilizați butonul „ALL-ON” (3) și „ALL-OFF” (4), 
apăsați butonul OFF corespunzător canalului de 
comutare la care a fost programat dimmer-ul. 

 

Punerea în funcțiune, testul de funcționare 
Setați grupul de comutare corespunzător prin intermediul 
telecomenzii, utilizând butonul „comutatorul pentru selecta-
rea grupului” (2). 
Conectați dimmer-ul wireless (înainte de a conecta consu-
matorul!) la o priză cu contact de protecție. 
Acum puteți testa funcționalitatea dimmer-ului wireless, 
apăsând butonul ON corespunzător canalului de comutare. 
Ledul roșu „ON/OFF/INDICATOR” (6) va începe să pulseze. 
Ledul frontal „ON/OFF/INDICATOR” (6) este acum activat; 
acum există tensiune, iar consumatorul conectat este pus în 
funcțiune. 
Pe emițător apăsați scurt butonul OFF corespunzător cana-
lului de comutare, iar ledul „ON/OFF/INDICATOR” (6) se va 
stinge, sursa de tensiune care alimentează priza frontală (7) 
fiind întreruptă, implicit și consumatorul este oprit. 
 

Utilizare 
Conectați un consumator la priza frontală (7). 

Vă rugăm consultați secțiunea „Date tehnice” 
pentru a afla tensiunea de operare maximă 
permisă. 

Utilizând butonul „ON” sau „OFF” canalului de comutare de 
pe telecomandă, dimmer-ul wireless setat la canalul de 
comutare respectiv va fi pus în funcțiune (ledul 
„ON/OFF/INDICATOR” (6) se va aprinde) sau scos din 
funcțiune (ledul „ON/OFF/INDICATOR” (6) se va stinge). 
Dimmer-ul wireless poate fi pus în sau scos din funcțiune 
manual utilizând butonul frontal „ON/OFF” (1). 
 

Funcția dimmer 

 Puneți în funcțiune dimmer-ul apăsând pe telecomandă 
butonul ON corespunzător canalului de comutare. 

 Apăsați butonul ON corespunzător canalului de 
comutare de pe transmițătorul wireless (telecomandă). 
Funcția dimmer va fi activată. 

 Apăsați butonul ON corespunzător canalului de 
comutare de pe transmițător (telecomandă). Funcția 
dimmer va fi dezactivată. 
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Întreținerea și îngrijirea aparatului 
Acest produs nu necesită lucrări de întreținere și nu trebuie 
desfăcut sau dezasamblat niciodată. 
Deconectați consumatorul de la dimmer-ul wireless, după 
care deconectați dimmer-ul din priza de perete înainte de a 
curăța produsul. 
Utilizați o bucată de material moale, curată și uscată pentru 
a curăța produsul. Nu utilizați agenți caustici de curățare sau 
soluții chimice care ar putea dăuna carcasa sau produce 
disfuncționalități. 
 

Reguli de utilizare a aparatului 
 Telecomanda wireless și priza wireless cu dimmer de 

priză sunt destinate exclusiv utilizării în interioare uscate. 

 Evitați următoarele condiții nefavorabile care ar putea să 
apară în proximitatea aparatului sau în timpul transpor-
tului: 

 Umiditatea sau umezeala ar putea deteriora aparatul 

 Lumină solară directă 

 Temperaturi extreme 

 Praf, gaze, vapori sau solvenți inflamabili. 

 Vibrații puternice  

 Câmpuri magnetice puternice, precum cele din 
preajma mașinăriilor sau boxelor. 

 Verificați dacă izolația aparatului nu este deteriorată sau 
distrusă. Nu dezasamblați niciodată aparatul! Carcasa nu 
conține elemente care să necesite lucrări de service. 

 Verificați dacă există posibile deteriorări ale aparatului 
înainte de fiecare utilizare! Dacă observați orice fel de 
deteriorare, nu utilizați aparatul! Risc de electrocutare! 

 Utilizarea în condiții de siguranță nu mai este posibilă în 
cazul în care aparatul: 

 Produsul este în mod evident deteriorat. 

 Produsul afișează semne vizibile de deteriorare. 

 Produsul nu mai funcționează. 

 Produsul a fost depozitat o perioadă îndelungată în 
condiții necorespunzătoare. 

 Produsul a fost supus pe durata transportării sale la 
condiții nefavorabile. 

 Produsul a fost supus la stres mecanic pe durata 
transportului. 

 

Raza de transmisie 
Raza de transmisie a semnalelor radio între transmițătorul 
radio portabil și prizele controlate prin radio este de până la 
70 metri în condiții optime. 

Această valoare este însă așa numita „rază de 
acțiune în câmp liber” (raza de acțiune atunci când 
transmițătorul și receptorul sunt vizibile una în 
funcție de cealaltă, fără interferențe). 
În practică însă între transmițător și receptor exis-
tă pereți, tavane etc., ceea ce reduce raza de acți-
une semnificativ. 
Datorită diferitelor influențe asupra transmisiilor 
radio, nu poate să fie garantată o rază de acțiune 
concretă. 
Totuși, utilizarea fără probleme în cadrul unui 
imobil al unei singure familii este de obicei 
posibilă. 

Raza de acțiune poate fi în unele cazuri limitată considerabil 
de: 

 Pereți, tavane din beton armat 

 Sticlă izolată acoperită/metalizată 

 Proximitatea față de obiecte din metal/conductoare (de 
exemplu, radiatoare). 

 Proximitatea față de corpuri umane. 

 Interferențe broadband, de exemplu în zone rezidențiale 
(telefoane DECT, mobile, căști controlate prin radio, boxe 
controlate prin radio, stații meteo controlate prin radio, 
telefoane pentru copii mici, etc.). 

 Proximitatea față de motoare electrice, transformatori, 
blocuri de alimentare de la rețea, calculatoare. 

 Proximitatea față de calculatoare izolate sau ecranate 
necorespunzător sau alte aparate electrice. 

 

Eliminarea deșeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconju-
rător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este 
solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare și reciclare a produselor electronice și nu 
împreună cu gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze bateri-
ile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună 
cu deșeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile 
reîncărcabile care conțin substanțe periculoase sunt marcate 
prin simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că 
aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului 
menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru respecti-
vele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, 
Pb = plumb. 

Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile 
reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct 
de colectare din localitatea dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la 
protejarea mediului înconjurător! 

 

Date tehnice 
a) Transmițător wireless portabil (telecomandă) 
Frecvență radio:  433 MHz 
Alimentare:  1 baterie 12V tip „23A” 
Rază de acțiune: până la 70 în câmp deschis (a se 

vedea capitolul „Raza de acțiune”) 
Led: ledurile se aprind pentru scurt 

timp când butoanele sunt utilizate 
Grupuri comutare:   4 
Receptoare programabile sau număr canale de comutare: 16 
Greutate:  aprox. 45 grame (fără baterii) 

Temperatură funcționare: de la 0 C la +35C 
Dimensiuni (L x l x Î): aprox. 105 x 43 x 22 mm 

 
b) Dimmer wireless (priză wireless cu dimmer) 
Frecvență radio:  433 MHz 
Tensiune funcționare: 230V~/50Hz 
Clasă de protecție: I 
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Sarcini conectate: sarcini rezistive Ohm min.  40 W 
  sarcini rezistive Ohm max. 300 W 

NU ESTE ADECVAT PENTRU 
SARCINI INDUCTIVE 

Rază de acțiune:  până la 70 metri 
Led: se aprinde atunci când priza / 

consumatorul este activat 
Greutate:  aprox. 131 grame 
Dimensiuni (L x l x Î): aprox. 116 x 58 x 73  

Temperatură funcționare: de la 0 C la +35C 
 

 
Declarație de conformitate 

 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament:   Priză wireless cu dimmer RSLR2 
Cod produs:  640464 
Model:   RSL888RD 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme 
și/sau regulamente: 
 
VDE 0620-1: 2010; 
 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 220-2: V2.3.1; 
EN 301 489-1: V1.8.1; 
EN 301 489-3: V1.4.1; 
EN 61058-1: 2002 + A2: 2008; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
Hirschau, 14.01.2013 
Loc și dată 
 
 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și 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 și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2015 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


