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Descriere 
Acest produs este o alarmă de fereastră sau detector de intrare cu avertizare cu gong. Se activează prin intermediul unui contact 
magnetic. 
Alimentarea se face cu trei baterii tip buton.  
Produsul nu trebuie modificat sau reconstruit. 
 
Instrucţiuni de siguranţă 

Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie! 

 
Bateriile tip buton nu se aruncă după golire în locurile de colectare a gunoiului menajer, ci în locuri special amenajate pentru 
colectarea deşeurilor electrice sau electronice. 
Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. Nu le lăsaţi la întâmplare, există riscul să fie înghiţite accidental de copii sau animale. În 
astfel de cazuri solicitaţi imediat ajutor medical. 
Când introduceţi bateriile în aparat, respectaţi polaritatea corectă.  
Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate, reîncărcate sau aruncate în foc. Risc de explozie sau incendiu. 
Scurgerile bateriilor sau bateriile defecte pot provoca arsuri în contact cu pielea. De aceea, folosiţi mănuşi de protecţie. 
Atenţie: Sunetul alarmei este puternic 
Sunetul alarmei este foarte puternic, nu ţineţi aparatul în apropierea urechilor pentru mai mult timp, pericol de surzire! 
 
Utilizarea 

a) Cum se înlocuiesc bateriile 
Bateriile trebuie înlocuite în momentul în care sunetul alarmei devine mai slab. Pentru aceasta deschideţi capacul 
compartimentului bateriilor de pe carcasa aparatului. Înlocuiţi bateriile cu altele de acelaşi tip. Ţineţi cont de însemnele 
polarităţii din interior „+” şi ”–„. După aceea, închideţi compartimentul bateriilor. 
 

b) Cum se instalează 
Montaţi aparatul cu ajutorul benzii dublu-adezive pe suprafaţa geamului sau pe cadrul uşii. Fixaţi în paralel 
şi contactul magnetic.  
Când montaţi aparatul, ţineţi cont de faptul că toate cele trei caneluri ale contactului magnetic şi ale unităţii 
principale trebuie să fie la acelaşi nivel.  
Ţineţi cont de asemenea, să nu depăşiţi distanţa de 8 mm între cele două aparate. 
 

c) Punerea în funcţiune 
Puneţi butonul de pe partea laterală a aparatului pe una din poziţiile: 

CHME – gong care avertizează de fiecare dată când se deschide uşa 
OFF – alarma este oprită 
ALARM – sunet de alarmă al cărei volum poate fi crescut sau scăzut. 

 
Specificaţii 
Tensiunea de alimentare  3 baterii de tip LR 44 / AG13 de 4,5V 
Consum curent   alarmă/gong 120 mA şi 2µA în standby 
Intensitatea sunetului  circa 100 dB (A) 
Dimensiuni:  
 unitatea principală 70 x 25 x 24 mm 
 contactul magnetic 40 x 15 x 15 mm 
 
 

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. 
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