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Mult stimate client,  
Vă  mulțumim  pentru  că  ați  ales  să  cumpărați  produsul 
nostru.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale şi 
europene.  Declarația  de  conformitate  şi  documentația 
necesară se află în posesia producătorului. 
Pentru a păstra  intactă funcționalitatea aparatului şi pentru 
a  putea  folosi  produsul  în  siguranță  respectați  întocmai 
instrucțiunile prezentate în acest manual! 
 
Domenii de utilizare 
Aparatul a fost conceput pentru a supraveghea şi atenționa 
acustic  scurgerile  de  apă.  Totodată  aparatul  dispune  de  o 
ieşire  liberă  de  potențial  ce  poate  fi  folosită  pentru  alte 
aparate de semnalizare. 
Protecția  contra  revărsării  apei  este  utilă  în  cazul  tuturor 
rezervoarelor de apă precum 

• în casă, de ex. vane 
• în industrie, de ex. rezervoare de apă 
• în camping, de ex. chiuvete. 

 

Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce 
la defectarea produsului. Aparatul nu are voie să fie modifi‐
cat  sau  reconfigurat.  Respectați  întocmai  instrucțiunile  de 
siguranță!  
 
Descrierea produsului 
Aparatul  funcționează cu baterii  şi de aceea poate  fi  folosit 
în  siguranță  în  interiorul  băilor.  Aparatul  are  conectat  un 
senzor  pentru  nivelul  apei,  ce  posedă  2  contacte metalice 
pentru determinarea nivelului apei şi un cablu de conexiune 
de 150 cm. Senzorul se fixează la nivelul maxim dorit pentru 
apă  în  rezervorul  respectiv. Dacă  apa  ajunge până  la  acest 
nivel  se  scurtcircuitează  cele  două  contacte  metalice,  iar 
aparatul declanşează alarma acustică. În plus, poate fi folosit 
şi  un  contact  liber  de  potențial  pentru  alte  aparate  de 
semnalizare (coletul include cablu adaptor).  
Alimentarea se realizează prin  intermediul a 3 micro baterii 
tip AAA (incluse în colet).  
 
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! 

 

Pentru  a  folosi  aparatul  în  condiții  de  siguranță  respectați 
toate  instrucțiunile  de  utilizare  şi  de  siguranță  incluse  în 
acest manual.  
Funcționarea  corectă  este  posibilă  numai  în  intervalul  de 
temperatură de +5 °C până la + 50°C (+41 °F la +122 °F). 
Instrucțiunile  importante, care  trebuie  respectate  întocmai, 
sunt însoțite în acest manual de simbolul semnul exclamării.  
Vă rugăm citiți  în  întregime manualul de utilizare  înainte de 
a începe să utilizați produsul.  

Respectați  instrucțiunile  de  utilizare  şi  de  siguranță  ale 
celorlalte  aparate  ce  se  leagă  la  detector  (sisteme  alarmă 
etc.).  
 
Elementele de operare 

 
1. Detector scurgeri de apă cu compartiment baterii în 

partea posterioară şi suprafață adezivă 
2. Buton funcționare (ON/OFF) 
3. Orificiu unde pentru alarma acustică 
4. Jack 2,5 mm pentru contactul de comutare 
5. Cablu  de  conexiune  contact  cu  ştecher  2,5 mm  şi 

capete  libere pentru  ieşire  releu  (contact de  lucru 
liber de potențial) 

6. Senzor revărsare apă cu suprafață adezivă  
 
Conținut colet 

• 1 x unitatea principală cu senzor apă legat fix 
• 1 x cablu de conexiune contact cu ştecher 2,5 mm şi 

capete libere cablu 
• 3 x baterii (tip AAA) 
• 1 x manual de utilizare 

 
Instalarea/schimbarea bateriilor 

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

Notă privind protecția mediului înconjurător 
Ca  şi consumator  final sunteți obligat prin  lege să  returnați 
toate  bateriile  şi  acumulatoarele  uzate;  acestea  nu  pot  fi 
aruncate în gunoiul menajer! 
Evacuați bateriile uzate conform normelor legale în vigoare. 
În acest  fel participați activ  la protecția mediului  înconjură‐
tor.  
 



 
Instalarea bateriilor 

 
Deschideți  compartimentul  bateriilor  deşurubând  peretele 
posterior al aparatului 
Instalați 3 micro baterii tip AAA la polaritate corectă. 
Închideți şi reînşurubați compartimentul bateriilor 
Detectorul este acum în stare de funcționare. 
 
Operarea 
Montarea 
Alegeți un loc optim pentru montarea senzorului şi a unității 
alarmă în apropierea rezervorului de apă respectiv; o poziție 
ideală pentru senzor este de ex. peretele de lângă vană. 
Curățați  suprafața  de  fixare  cu  o  soluție  de  curățare  ce 
dizolvă grăsimile. 
Fixați  senzorul  şi  unitatea  alarmă  în  locul  ales  cu  ajutorul 
benzilor adezive. 
În fixarea senzorului apă țineți cont de nivelul maxim apă ce 
nu  are  voie  să  fie  depăşit  (partea  de  jos  a  senzorului 
reprezintă nivelul de alarmă).  

 
 
Punerea în funcțiune 
Instalați  bateriile  în  modul  descris  la  cap.  „Instalarea 
bateriilor” 
Mutați  butonul  funcționare  pe  poziția  ON;  la  punerea  în 
funcțiune a aparatului se aude un scurt semnal. 
Realizați un  test de  funcționare stropind un pic senzorul cu 
apă; alarma sună numai atâta vreme cât senzorul este udat. 
Aparatul este acum activat. 
Pentru  deconectarea  aparatului  mutați  butonul  în  poziția 
OFF. 
 
Operarea contactului liber de tensiune 
Introduceți cablul de conexiune (5) al contactului în jack (4). 
La  capătul  liber  al  cablului  pot  fi  legate  alte  sisteme  de 
alarmă, cu condiția ca valoarea maximă pentru  intrare date 
să nu fie depăşită. 
Ieşirea este liberă de potențial şi are funcția de conectare. 
 
Întreținere şi evacuare 
În afară de operațiile de schimbare a bateriilor  şi  ştergerea 
ocazională a carcasei aparatul nu are nevoie de operații de 
întreținere. 
La  folosirea  aparatului  în  băi  pe  senzor  se  vor  depune  cu 
timpul sedimente; depunerile pot fi înlăturate simplu cu apă 
călduță şi un detergent moale.  
Carcasa  aparatului  se  şterge  numai  cu  o  cârpă  moale  şi 
uscată. 

Date tehnice 
Tensiune de operare  4,5 V DC (3 x tip AAA) 
Consum de curent  0,3 μA (Stby) / 70 mA (alarmă) 
Volum alarmă    97 dB(A) 
Lungime cablu spre senzor apă    150 cm 
Lungime cablu pentru contact comutare  150 cm 
Contact comutare  contact funcție de conectare, 

liber de potențial 
Putere de conectare  max. 24 V / 200 mA 
Dimensiuni carcasă  85 x 60 x 25 (mm) 
Greutate (inclusiv baterii)  cca. 105 g 
Temperatura de operare  +5°C până la +50°C 
 
Soluționarea problemelor  
Acest produs este un aparat proiectat  şi  construit  conform 
ultimelor  realizări  din  domeniul  tehnicii  şi,  totodată,  este 
sigur  în  operare.  Cu  toate  acestea  pot  apărea  diverse 
probleme şi distorsiuni.  
Câteva  informații  legate  de  felul  în  care  puteți  soluționa 
aceste posibile probleme: 
 

Eroare Cauză posibilă
Nu se aude semnalul scurt la 
punerea în funcțiune a 
aparatului; nu se 
declanşează alarma la 
testarea funcționalității. 

Baterii consumate?
Verificați nivelul de încărcare 
al bateriilor. 

Aparatul nu declanşează 
alarma sau o face în mod 
nepotrivit. 

Senzor murdar?
Procedați după cum este 
descris la capitolul 
„Întreținere/curățare”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste  instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, 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.  Retipărirea,  chiar  şi  parțială,  este 
interzisă.  
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile 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 înştiințare prealabilă. 
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