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„Barieră” cu rază IR cu senzor de trecere 
Cod produs 750872 ‐ Instrucțiuni de utilizare 
Destinația  utilizării  –  Sistemul  de  monitorizare  a  trecerii  poate  fi  utilizat 
pentru monitorizarea/protecția  uşilor  de  acces,  zonelor  de  pericol,  trepte 
etc. Bariera de lumină invizibilă poate monitoriza distanțe de până la 20m. 
Nu utilizați în mediu umed (de ex. Băi). Utilizarea în alte moduri şi pentru alte 
scopuri  decât  cele  descrise  în  aceste  instrucțiuni  este  interzisă.  Utilizarea 
neconformă cu aceste  instrucțiuni poate duce  la defectarea produsului  şi  la 
accidentarea  utilizatorilor.  Este  interzisă  modificarea  produsului  şi  a 
componentelor acestuia. Respectați instrucțiunile de utilizare 
Componente 

1 – Mufă tensiune joasă receptor 
2 – Control volum 
3 – Diodă receptor 
4 – LED martor 
5 – Buton on/off (pornit/oprit) 
6 – Întrerupător semnalizator 
7 – Mufă tensiune joasă emițător 
8 – Diodă emițător 
9 – LED martor 
10 – Buton on/off (pornit/oprit) 
11 – Comutator rază de acțiune 
12 – Nişă montaj 
13 – Compartiment baterii 

 
Instrucțiuni de securitate 

Citiți  instrucțiunile de utilizare. Acestea conțin  informații  importante 
pentru  utilizare  corectă,  şi  evitarea  deteriorării  produsului  sau  a 
accidentelor  ce  pot  apare  datorită  utilizării  incorecte,  Utilizarea 
neconformă  cu  instrucțiunile  de  față  a  produsului  duce  la  anularea 
automată a garanției. Nu ne asumăm răspunderea pentru defecțiunile 
şi accidentările ce apar ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni.  

• Este intezisă modificarea produsului. 

• Dispozitivele  electronice  nu  sunt  jucării.  Nu  lăsați  la  îndemâna 
copiilor! Pericol de accidentare! 

• Dacă  observați  că  produsul  nu  funcționează  corect  –  contactați  o 
persoană autorizată.  

• Serviciile  de  întreținere,  service  şi  reparații  trebuie  efectuate  de 
personal calificat, autorizat.  

• Nu expuneți produsul la lumină solară directă, umiditate mare, stres 
mecanic. Protejați produsul  împotriva condițiilor nefavorabile, cum 
ar fi praf în exces, temperaturi extreme (sub ‐10 şi peste +50°C). 

• Nu  aşezați  produsul  pe  suprafețe  instabile  pentru  a  evita 
deteriorarea produsului sau accidentarea persoanelor din jur. 

• În  cazul  utilizării  de  scule/instrumente  pentru  montaj,  respectați 
instrucțiunile de utilizare ale acestora. 

• În  cazul  utilizării  în  locații  comerciale,  respectați  instrucțiunile  de 
protecție specifice. 

• În  cazul utilizării  în  şcoli,  instituții educaționale, ateliere de hobby 
sau  de  pregătire  profesională  etc.,  operarea/utilizarea  produsului 
trebuie supravegheată de persoane abilitate. 

Operarea inițială 

  Citiți  aceste  instrucțiuni  pentru  a  vă  asigura  că  produsul  este  utilizat 
corect.  
Produsul  nu  trebuie montat  în  vecinătatea  imediată  a  altor  dispozitive  cu 
câmp magnetic  şi  electric  puternic,  cum  ar  fi motoare  electrice,  telefoane 
mobile, radiouri etc.  
Montați produsul pe un suport stabil. Căderea produsului de la înălțimi mici 
poate duce  la deteriorarea acestuia, precum  şi  la accidentarea persoanelor 
din jurul său. 
Montajul pe perete 
Dacă doriți să montați bariera  IR pe un perete, marcați un punct pe perete 
prin gaura de montaj a receptorului şi a emițătorului. 
Distanța dintre  receptor  şi  emițător nu  trebuie  să depăşească  20m,  spațiu 
fără obstacole.  Înainte de  a  găuri  peretele,  asigurați‐vă  că  în  locul  ales nu 
există conducte sau fire electrice. 

Înşurubați în perete câte un şurub pentru fiecare din găurile de montare ale 
receptorului  şi  emițătorului.  Dacă  este  necesar,  folosiți  dibluri.  Agățați 
receptorul şi emițătorul cu găurile de montaj (12) pe şuruburi.  
Montajul pe birou 
Aşezați emițătorul şi receptorul astfel încât cele două diode (3 şi 8) sunt fată 
în față, cu un unghi de deviație maxim de 30°. 
Introducerea/înlocuirea bateriilor 
Folosiți 3 baterii AA de 1,5V alcaline pentru  fiecare.  Înlocuiți bateriile dacă 
LEDurile 4/9 luminează mai slab sau dacă aparatul nu funcționează. Pentru a 
înlocui  bateriile,  deschideți  compartimentul  de  baterii  (13)  de  pe  spatele 
carcasei  desşurubând  şurubul.  Scoateți  bateriile  vechi  şi  introduceți‐le  pe 
cele  noi,  respectând  polaritatea  acestora,  indicată  în  desenul  din 
compartimentul de baterii. Închideți compartimentul de baterii. 
Observații generale referitoare la baterii 

• Nu  lăsați  bateriile  împrăştiate,  nesupravegheate  pentru  a  evita  riscul  de 
înghițire de către copii sau animale. 

• Scurgerile de baterii pot duce la arsuri ale pielii şi deteriorarea aparatelor. 
Îndepărtați bateriile dacă nu folosiți dispozitivul o perioadă îndelungată de 
timp. 

• Asigurați‐vă că bateriile nu sunt scurt‐circuitate, dezmembrate sau  
aruncate în foc. Risc de explozie! 

• Nu  încercați să  reîncărcați bateriile obişnuite. Risc de explozie! Reîncăcați 
doar baterii  încărcabile potrivite pentru acest scop,  folosind un  încărcător 
corespunzător. 

Dezafectarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile 
Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi acumulatorii reîncărcabili uzați 
la  locurile  speciale  de  colectare.  Este  interzisă  dezafectarea  bateriilor  şi 
acumulatoriilor  împreună  cu  deşeurile  menajere.  Bateriile  şi  acumulatorii 
conțin  elemente  periculoase  pentru mediu  şi  sănătatea  oamenilor.  Aceste 
elemente  sunt  inscripționate pe  fiecare baterie/acumulator  ( Cd – Cadmiu, 
Hg – Mercur, Pb – Plumb). 
Conectare la rețeaua electrică 
Utilizați un transformator de 6V şi de cel puțin 100mA pentru alimentarea de 
la rețeaua electrică, cu mufă de tensiune joasă de dimensiuni 5.0 x 2.1 mm. 
Observați  cu  atenție  polaritatea:  la mufele  de  tensiune  joasă  –  în  interior 
plus,  în  exterior  minus.  Alimentarea  se  poate  face  doar  de  la  rețea  de 
230V/50Hz (10/16A). Nu alimentați de la alte tipuri de rețea! 
Întrerupeți  alimentarea  dacă  nu  intenționați  să  folosiți  aparatul  pentru  o 
perioadă îndelungată de timp. 
Atenție! Nu striviți, rupeți sau tăiați cablul de alimentare.  
Scoateți ştecherul de alimentare din priză înainte de a curăța aparatul.  
Operare 
Apelați  la  modurile  de  utilizare  CHIME/C  şi  ALARM  doar  când  sunteți  în 
apropierea aparatului. Semnalul  sonor emis ar putea deranja vecinii  sau  să 
ducă  la  alte  neplăceri.  Dacă  aparatul  declanşează  sirena,  apăsați  tasta 
ON/OFF (5) a receptorului pentru neutralizare.  
Setarea distanței 
Dacă  distanța  dintre  emițăror  şi  receptor  este  de  până  la  4  m,  selectați 
opțiunea LOW  cu comutatorul (11) pentru a economisi energie.  
Pentru distanțe de 4 + ‐ 20m alegeți opțiunea HI. În acest mod, consumul de 
energie este mai  ridicat, deci bateriile  se vor descărca mai  repede decât  în 
modul LOW. 
Reglarea volumului 
Reglați volumul cu butonul  (2) din partea  laterală a carcasei: HIGH = volum 
maxim, MIDDLE = volum mediu, LOW = volum minim.  
Operare ca şi control de acces 
Pentru operarea aparatului în modul de control de acces, setați comutatorul 
(6) pe poziția CHIME. Când raza  IR este  întreruptă, aparatul emite un sunet 
de ton dublu.  
 
 
Operare cu control de acces continuu 
Setând comutatorul (6) pe poziția CHIME/C, la întreruperea razei IR, aparatul 
emite un sunet de ton dublu repetat continuu.  
Pentru a opri semnalul sonor, opriți scurt cu tasta (5).  
Operare în mod de alarmă 
Setați comutatorul (6) pe poziția ALARM. 
La întreruperea razei IR, aparatul emite un sunet de alarmă continuu. 
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Pentru a opri semnalul sonor, opriți scurt cu tasta (5).  

    Folosiți  modurile  de  operare  de  mai  sus  doar  când  vă  aflați  în 
apropierea aparatului. Semnalul sonor emis ar putea deranja vecinii sau să 
ducă la alte neplăceri. 
Întreținere  
Verificați  regulat  integritatea  aparatului.  Dacă  aveți  motive  să  credeți  că 
acesta nu  funcționează  corespunzător, deconectați‐l de  la  sursa de  curent, 
astfel  încât  să  nu  fie  posibilă  reconectarea  accidentală.  Operarea 
necorespunzătoare  poate  fi  considerată  când:  cablurile  de  conexiune  sunt 
vizibil  deteriorate;  transformatorul  nu  mai  funcționează;  aparatul  a  fost 
depozitat în condiții nefavorabile sau a fost supus unor condiții de transport 
necorespunzătoare. 

  Luați  în  considerare  instrucțiunile de  securitate de mai  jos de  fiecare 
dată înainte să curățați aparatul.  
La deschiderea  carcasei, unele  componente  încă pot  fi  încărcate  cu  curent 
electric  chiar  şi  după  deconectarea  de  la  curent.  În  caz  de  defecțiuni,  nu 
deschideți carcasa. Duceți aparatul la un specialist.  

Dezafectarea 
Pentru a proteja şi îmbunătăți calitatea mediului înconjurător, 
pentru a proteja viața şi sănătatea oamenilor şi pentru a utiliza 
resursele naturale în mod prudent şi rațional, utilizatorul trebuie să 
predea toate echipamentele electronice şi electrice nefuncționale la 
autoritățile abilitate în fiecare stat. 

 
 
Rezolvarea problemelor 
La achiziționarea produsului, acesta a  fost  în stare de  funcționare perfectă. 
Totuşi, pot apare anumite probleme  în  funcționare. Mai  jos găsiți o  listă cu 
acestea şi cu soluțiile posibile.  

Problema  Soluția 

Aparatul  nu  funcționează  (LEDul 
rămâne stins) 

Firele  de  conectare  la  rețeaua  de 
alimentare sunt fixate? 

Sunt  bateriile  încărcate  şi  au  fost 
introduse cu respectând polaritățile? 

Aparatul  nu  funcționează  corect  la 
distanțe mari 

Este  întrerupătorul  emițătorului 
setat pe HI? 

Distanța dintre  emițător  şi  receptor 
depăşeşte 20m? 

Semnalizarea alarmei nu se opreşte  Acest  lucru este normal  în modurile 
CHIME/C  şi ALARM. Alarma poate  fi 
oprită  prin  oprirea  rapidă  a 
receptorului. 
Nu  există  conexiune  între  dioda 
receptorului şi a emițătorului. Cauze 
posibile: 
‐  receptorul  şi  emițătorul  nu  sunt 
aliniate 
‐  există  un  obiect  sau  o  persoană 
între receptor şi emițător. 

 
Date tehnice 
Tensiunea de operare:  
Emițător: 3 baterii AA sau 6VDC 
Receptor: 3 baterii AA sau 6VDC 
Consum curent: 
Emițăror:  baterii  –  4m:  aprox  4,9mA;  ‐  20m:  aprox.  57mA;  curent:  ‐  4m: 
aprox. 4,9mA; ‐ 20m: aprox. 57mA 
Receptor: baterii: ‐ 4m: aprox. 4,4 mA; ‐ 20m: aprox. 70 mA; curent: ‐ aprox. 
4,4 mA; ‐ 20m: aprox. 72 mA. 
Interval alarmă: 
Alarm – continuu 
Chime – o dată (1x) 
Chime/C – continuu 
Rază de acțiune: 4m sau 20m 
Volum maxim: aprox. 97dB(A) la distanța de 1m 
Mufă alimentator: 5,0 x 2,1 
Dimensiuni: 110 x 72 x 33mm 
 


