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MANUAL DE UTILIZARE 
 

COMUTATOR DE PERETE WIRELESS CONRAD RSLT2 CU 2 CANALE 
 

Cod produs: 646467 
Versiunea 09/09 
 
 
Domenii de utilizare 
Comutatorul de perete cu două canale este folosit pentru a 
opri/porni doi receptori corespunzători (de exemplu o priză 
de  curent  fără  fir,  priză  de  curent  de  exterior  fără  fir, 
comutator  încastrabil  wireless  etc.).  În  plus,  acest 
comutator wireless de perete cu două canale are şi funcția 
de  reglare  a  intensității  luminoase  (dimmer)  (de  exemplu 
pentru a controla un variator de lumină fără fir, un variator 
de lumină încastrat fără fir etc.) 
 

Fiecărui  canal  de  control  îi  pot  fi  atribuiți  maxim  10 
receptori. 
 

Comutatorul de perete cu două canale va fi  folosit doar  în 
spații interioare, uscate.  
 

Comutatorul  de  perete  fără  fir  este  alimentat  de  la  o 
baterie de 12 V (tip 23 A).  
 

Citiți  în  întregime manualul de utilizare  înainte de a  începe 
să  folosiți  produsul;  respectați  toate  instrucțiunile  de 
utilizare  şi  de  siguranță!  Pentru  a  păstra  intactă 
funcționalitatea aparatului şi pentru a putea folosi produsul 
în siguranță respectați întocmai instrucțiunile prezentate în 
acest manual! 
 

Acest produs este realizat conform directivelor naționale şi 
europene  în  vigoare.  Toate  denumirile  şi  descrierile 
produsului  incluse  în  acest manual  reprezintă  bunuri  ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 
Instrucțiuni de siguranță 

În  cazul  defecțiunilor  produse  ca  urmare  a 
nerespectării  instrucțiunilor  prezentate  în  acest 
manual de utilizare se pierde dreptul  la garanție. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu  ne  asumăm  răspunderea  pentru  daunele 
materiale  sau umane ce pot  rezulta ca urmare a 
operării  nepotrivite  a  aparatului  sau  a 
nerespectării  instrucțiunilor  de  siguranță 
prezentate  în manual.  În  aceste  cazuri  se pierde 
dreptul la garanție!  

 

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

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

• Comutatorul de perete  fără  fir este alimentat de  la o 
baterie de 12 V (tip 23 A)  

• Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în 
mâinile  copiilor.  Fiți  foarte  atenți  atunci  când  copiii 
sunt în preajmă: pericol de electrocutare letală! 

• Comutatorul  de  perete  va  fi  folosit  doar  în  spații 
interioare, uscate. 

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

• Manevrați  produsul  cu  grijă;  şocurile,  loviturile  sau 
căderea chiar şi de  la  înălțimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 
Instrucțiuni privind bateriile 
• Țineți bateriile departe de mâinile copiilor.  
• Atunci când  instalați bateriile  în aparat, aveți grijă ca 

polaritatea să fie corectă.  
• Nu lăsați bateriile la întâmplare, căci există pericolul să 

fie  înghițite  de  către  copii  sau  animale  domestice. 
Dacă se întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

• Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale 
pielii,  de  aceea  folosiți  mănuşi  de  protecție  atunci 
când manevrați aceste baterii.  

• Bateriile  nu  au  voie  să  fie  desfăcute,  scurtcircuitate 
sau aruncate în foc. Nu reîncărcați bateriile nereîncăr‐
cabile. Pericol de explozie! 

• Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Există pericol de 
explozie! Nu  reîncărcați  decât  bateriile  reîncărcabile; 
folosiți încărcătoare potrivite 

• Extrageți  bateriile  atunci  când  nu  folosiți  aparatul  o 
perioadă  mai  lungă  de  timp,  pentru  a  evita 
eventualele daune create prin curgerea bateriilor.  

• Pentru  a  vă  debarasa  în mod  ecologic  de  baterii  şi 
acumulatori,  vă  rugăm  să  citiți  capitolul  „Eliminarea 
deşeurilor”. 

 
 
Instalare şi conectare 

Comutatorul de perete wireless va fi folosit doar 
în spații interioare, uscate. 
 

• Ridicați  cu  atenție  placa 
frontală  a  comutatorului 
de  perete  (de  ex.  cu  o 
şurubelniță)  şi  îndepărtați‐
o (vezi poza din dreapta).  

 
• Îndepărtați  placa  de 

montare.  Placa  de monta‐
re  a  comutatorului  de  pe‐
rete este la rândul ei fixată 
cu  patru  cleme  de  partea 
electronică  a  comutatoru‐
lui (vezi poza din dreapta). 
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• Placa  de  montare  are 
două  găuri  de  fixare  (vezi 
poza  din  dreapta).  Înde‐
părtați  placa  de  montare 
şi marcați pe perete  locul 
pentru dat găuri. 

 
• Dați  găurile  pentru  mon‐

tare în perete.  
 

• Ataşați placa de montare pe perete folosind materiale 
adecvate.  

 

• Introduceți  o  baterie  de  12  V  (tip  23A)  în 
compartimentul  bateriei  comutatorului  de  perete 
wireless, având grijă să respectați polaritatea corectă. 

 

• Ataşați  placa  frontală  a  comutatorului  de  perete 
wireless. 

 
Programarea unui receptor la comutatorul de perete 
wireless 
Fiecărui  canal  de  comutare  îi  pot  fi  atribuiți  maxim  10 
receptori. 
 

• Setați receptorul pe modul de programare. Vă rugăm 
să urmați instrucțiunile de utilizare ale receptorului.  

• Apăsați tasta „I” al comutatorului de perete la care va 
fi  înregistrat  receptorul.  Programarea  s‐a  realizat  cu 
succes. 

 
Ştergerea  receptorilor  programați  la  un  comutator 
wireless de perete  
• Apăsați simultan  tastele „I”  şi „O” de pe comutatorul 

de perete wireless  la care este  înregistrat  receptorul. 
Ledul de pe receptor începe să clipească.  

• Acum apăsați  tasta „O” de pe comutatorul de perete 
wireless. Ledul de pe receptor se stinge. Receptorul a 
fost şters de pe comutatorul de perete wireless. 

 
Funcția „dimmer” a comutatorului wireless de perete 
• Activați  funcția  de  reglare  a  intensității  luminoase 

(dimmer) apăsând o dată tasta „I” de pe comutatorul 
de perete.  

• Apăsați  încă  o  dată  tasta  „I”  de  pe  comutatorul  de 
perete. Funcția dimmer este activată.  

• Apăsați  încă  o  dată  tasta  „I”  de  pe  comutatorul  de 
perete. Funcția dimmer este dezactivată.  

 
Punerea în funcțiune, testul de funcționare 
Puneți  receptorul  în  funcțiune  în  mod  corect  (urmați 
instrucțiunile de utilizare)  
 

Prin  apăsarea  tastelor  „I”  sau  „O”  ale  comutatorului  de 
perete, receptorul este pornit şi oprit. 
 
Întreținere şi curățare 
Produsul nu necesită niciun fel de  întreținere. Nu ar trebui 
să îl deschideți sau să îl dezmembrați niciodată.  
 

Curățați produsul  folosind o cârpă moale, curată şi uscată. 
Nu  folosiți niciodată agenți de curățare agresivi sau soluții 
chimice  pentru  că  acestea  ar  putea  deteriora  carcasa 
aparatului sau ar putea duce la defecțiuni. 

Manevrarea  
• Comutatorul de perete wireless  va  fi  folosit 

doar în spații interioare, uscate. 
• Evitați  următoarele  condiții  de  mediu 

nefavorabile  la  locul  de  instalare  şi  în  timpul 
transportului:  

• Umiditatea poate deteriora produsul 
• Lumină solară directă 
• Praf sau gaze, aburi sau solvenți inflamabili 

• Vibrații puternice 
• Câmpuri  magnetice  puternice  cum  ar  fi  cele  din 

vecinătatea aparaturii sau boxelor 
• Asigurați‐vă  că  izolarea  produsului  este  intactă  şi  nu 

este  deteriorată.  Niciodată  să  nu  dezmembrați 
produsul! Carcasa nu are părți care necesită service.  

• Verificați starea aparatului înainte de fiecare folosire! 
• Dacă depistați probleme, nu‐l mai folosiți! Risc de şoc 

electric mortal! 
• Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 

‐ prezintă daune evidente 
‐ nu mai funcționează 
‐  produsul  a  fost  depozitat  în  condiții  improprii  o 

perioadă mai lungă de timp sau 
‐ produsul a fost transportat în condiții improprii 

 
Raza de acțiune 
Raza  de  acțiune  a  semnalului  radio  între  comutatorul  de 
perete  wireless  şi  un  receptor  este  de  până  la  70  m  în 
condiții optime. 
 

Această  valoare  este  însă  aşa‐numita  valoare de 
„spațiu  deschis”  (aria  de  acoperire  atunci  când 
transmițătorul  şi  receptorul  „se  văd”,  fără 
interferențe). În practică însă, vor fi pereți, tavane 
între transmițător  şi receptor, ceea ce va duce  la 
reducerea razei de acțiune.  
Din cauza diferitelor  influențe asupra  transmisiei 
radio  nu  poate  fi  garantată  o  rază  de  acțiune 
anume.  
Totuşi,  într‐o casă  familială transferul wireless ar 
trebui să funcționeze fără probleme. 

 

Raza poate fi limitată considerabil în următoarele condiții:  
- Pereți, tavane din fier‐beton 
- Geamuri termoizolatoare metalizate 
- Apropierea de obiecte metalice  conductive  (radiatoare 

etc.) 
- Apropierea de un corp uman 
- Interferențe  broadband,  de  exemplu  în  zone 

rezidențiale  (telefoane  DECT,  mobile,  căşti  wireless, 
boxe wireless, stații meteo wireless, baby phones etc.) 

- Apropierea  de  motoare  electrice,  transformatoare, 
unități de furnizare de energie, computere 

- Apropierea  de  computere  în  uz  prost  ecranate  sau 
desfăcute, ori alte echipamente electrice 

 
Eliminarea deşeurilor 
a) Informații generale 
Vă  rugăm  să  vă debarasați de produs  atunci  când nu mai 
este folosit conform reglementărilor actuale în vigoare.  
 

b) Baterii şi acumulatoare 
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Consumatorul  final  este  obligat  prin  lege  (Legea 
nr.  426/2001  privind  regimul  deşeurilor)  să 
returneze bateriile şi bateriile reîncărcabile uzate. 
Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile 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 respectivele 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  şi  contribuiți  la 
protejarea mediului înconjurător! 
 
Declarația de conformitate 
Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs 
este  realizat  în  conformitate  cu  cerințele  şi  directivele 
relevante ale legii 1999/5/EG. 

Declarația de  conformitate pentru acest produs o 
puteți găsi la www.conrad.com  

 
 
Date tehnice  
a) Comutatorul de perete wireless 
 
Frecvența de transmisie:   433 MHz 
Alimentare:     1 baterie de 12V, tip „23A” 
Rază de acțiune:   până la 70 m (zonă deschisă, vezi 

capitolul „Rază de acțiune) 
Led intern:   luminează scurt atunci când sunt 

folosite tastele 
Receptor programabil:   maxim 10 pentru fiecare canal de 

comutare 
Masă:       aprox. 54g (fără baterii) 
Temperatură operare:   0°C până la +35°C 
Dimensiuni:     aprox. 80 x 80 x 20 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste  instrucțiuni  de  utilizare  reprezintă  o  publicație  a  German  Electronics  SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România)  şi Conrad Electronic SE  (Klaus‐Conrad‐Straße 
1, D‐92240 Hirschau, Germania). 
Toate  drepturile,  inclusiv  cele  aferente  traducerii,  sunt 
rezervate. Reproducerea  integrală  sau parțială, prin orice 
mijloace, cum ar fi fotocopierea, filmarea sau capturarea în 
sisteme  electronice  de  procesare  a  datelor,  necesită  în 
prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi 
parțială, este interzisă. 
Prezentele  instrucțiuni  de  utilizare  reflectă  specificațiile  tehnice  ale  produsului  la  data  tipăririi. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricație.          
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