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1. Domeniu de utilizare 
 

Alarma cu senzor de mişcare cu infraroşu PIR are rolul de a alerta locuitorul 

cu privire la prezenţa unui intrus în incinta zonei acoperite de senzorul de 

mişcare PIR. Senzorul detectează mişcarea captând căldura degajată de un 

obiect care se deplasează în interiorul zonei monitorizate. Alarma a fost 

reglată cu precizie, astfel încât cazurile de alarmă falsă să fie reduse la 

minimum. Ea poate fi activată/dezactivată prin telecomandă şi este dotată cu 

o alertă sonoră puternică, de 110 dB. 

 

Unitatea principală dispune de o dublă alimentare, prin baterii şi printr-un 

adaptor de reţea (care nu este inclus în pachet), în vreme ce telecomanda 

este alimentată prin baterii. Este indicat ca unitatea principală să fie utilizată 

în încăperi uscate sau într-o zonă exterioară protejată. Alarma este ideală 

pentru apartamente, garaje, magazii, ateliere, rulote sau ambarcaţiuni. 

 

Orice transformare neautorizată şi/sau modificare adusă produsului este 

interzisă din motive de securitate şi conformitate (CE). Orice altă utilizare în 

afara celei descrise mai sus este interzisă deoarece poate provoca 

deteriorarea produsului şi implică riscuri suplimentare, precum scurtcircuit, 

incendiu, şoc electric, etc. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de 

utilizare şi să le păstraţi pentru referinţe ulterioare. 

 

 

2. Instrucţiuni de siguranţă 
 Nu ne asumăm nicio răspundere în cazul pagubelor materiale 

sau al vătămării corporale dacă produsul a fost bruscat în orice 

fel sau avariat ca urmare a manevrării incorecte ori a 

nerespectării acestor instrucţiuni de siguranţă. În aceste cazuri, garanţia 

va fi anulată! 

Semnul exclamării într-un triunghi semnalează informaţii importante în 

instrucţiunile de utilizare. Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile din acest 

manual înainte de a utiliza aparatul, pentru a evita potenţialele pericole. 
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Securitatea produsului 

 Aparatul nu trebuie supus la stres mecanic. 

 Produsul nu trebuie să fie expus la temperaturi extreme, la lumina 

directă a soarelui, vibraţii puternice, câmp electromagnetic sau 

umezeală. 

 Unitatea principală trebuie ţinută la distanţă de corpurile de încălzire, 

radiatoare, cuptoare şi orice alte surse de căldură.  

 Unitatea principală nu trebuie orientată înspre corpuri de încălzire, 

ventilatoare, o unitate de evacuare a aerului sau un uscător electric de 

rufe, un aparat de aer condiţionat, o fereastră deschisă, lumina directă 

a soarelui, o piscină, un bazin, un panou luminos. Orice schimbare de 

temperatură poate cauza erori de detecţie. 

 

Securitatea bateriilor 

 Respectaţi polaritatea corectă atunci când inseraţi bateriile. 

 Scoateţi bateriile din aparat dacă acesta nu este folosit o perioadă 

îndelungată de timp, pentru a evita deteriorarea datorată scurgerilor de 

substanţe. Bateriile deteriorate sau care prezintă scurgeri de substanţe 

pot provoca arsuri grave în contact cu pielea; prin urmare, utilizaţi 

mănuşi de protecţie adecvate atunci când lucraţi cu astfel de baterii. 

 Bateriile nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi bateriile la 

întâmplare, deoarece există riscul ca acestea să fie înghiţite accidental 

de copii sau animalele de casă. 

 Toate bateriile trebuie înlocuite în acelaşi timp. Prin amestecarea 

bateriilor vechi cu cele noi în aparat există riscul provocării unor 

scurgeri de substanţe şi al avarierii aparatului. 

 Bateriile nu trebuie demontate, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu 

încercaţi niciodată să reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. Există risc 

de explozie! 

 

Diverse 

 Acest aparat nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor şi 

a animalelor de casă! 
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 Operaţiunile de service, întreţinere şi reparaţii trebuie efectuate numai 

de către un specialist sau un atelier specializat. 

 Dacă aveţi întrebări la care nu găsiţi răspuns în acest manual de 

utilizare, contactaţi departamentul nostru tehnic sau alţi experţi. 

 

 

3. Elemente de operare 
 

 

 

1. Emiţător de semnale la distanţă 

2. LED care indică starea de   

funcţionare a telecomenzii 

3. Buton pentru selectarea modului 

4. Receptor de semnale la distanţă 

 

5. Detector de mişcare PIR 

6. LED indicator verde 

7. Sonerie 

8. LED indicator roşu 

 

 

4. Înlocuirea bateriilor 
 

Unitatea principală 

1. Bateriile servesc doar ca sursă de alimentare de rezervă. Unitatea 

principală ar trebui să fie conectată la adaptorul de reţea (neinclus în pachet). 

2. Îndepărtaţi capacul compartimentului pentru baterii situat pe partea 

posterioară a unităţii principale. 
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3. Inseraţi patru baterii AA (de tip Mignon) respectând polaritatea corectă („+” 

= pozitiv; „–” = negativ). 

4. Puneţi înapoi la loc capacul compartimentului pentru baterii.  

 

Telecomanda 

1. Deşurubaţi şurubul situat pe partea posterioară a telecomenzii pentru a 

deschide telecomanda. 

2. Inseraţi trei baterii buton AG13 respectând polaritatea corectă („+” = pozitiv; 

„–” = negativ). 

3. Remontaţi telecomanda. 

 

 

5. Montare şi zonă de detecţie 
 

Unitatea principală poate fi prinsă pe perete cu 

ajutorul suportului de fixare. 

1. Utilizaţi suportul de fixare ca model pentru a 

marca poziţia pe perete. 

2. Daţi două găuri în perete şi introduceţi diblurile 

incluse în pachet. 

3. Prindeţi suportul de fixare pe perete cu ajutorul 

şuruburilor furnizate. 

4. Ataşaţi unitatea principală la suportul de fixare. 

De altfel, unitatea principală poate fi amplasată şi 

pe o suprafaţă plană şi solidă. 

Amplasamentul optim pentru instalare este la 2 m 

de sol la 15°. 

Senzorul de mişcare PIR (5) are o rază de acţiune 

de 6 m şi 90° orizontal şi 20° vertical. 

 

 

 

 

 



Alarmă cu senzor de mişcare şi telecomandă 
Instrucţiuni de utilizare în limba română 

© Copyright 2010  German Electronics SRL 

www.germanelectronics.ro 
6 

6. Utilizare 
 
  1. Modul stand-by (mod de aşteptare)  

 Înainte de prima utilizare, îndepărtaţi materialul 

izolant din plastic situat pe spatele telecomenzii. 

 Odată bateriile inserate sau adaptorul de reţea 

conectat, unitatea principală se află în modul stand-

by.  

 Unitatea poate trece la un alt mod cu ajutorul telecomenzii. 

 

  2. Modul de pre-activare 

 Când unitatea este în modul stand-by, apăsaţi 

butonul (3) pentru a trece la modul de pre-activare. 

Soneria (7) va emite un bip şi LED-ul indicator verde 

(6) va lumina timp de aproximativ 20 - 30 de secunde. 

 În modul de pre-activare, apăsaţi butonul (3) pentru a 

reveni la modul stand-by. 

 Alarma va fi activată 20 - 30 de secunde mai târziu. 

 

  3. Modul de activare 

 După ce LED-ul indicator verde (6) a luminat timp de 

20 - 30 de secunde, alarma se va afla în modul de 

activare. 

 LED-ul indicator verde (6) se va stinge şi LED-ul 

indicator roşu (8) va începe să clipească intermitent. 

 

  4. Modul de declanşare 

 În modul de activare, dacă vreun intrus sau vreun 

obiect care emană căldură pătrunde în zona 

supravegheată, alarma va fi declanşată. Există un 

timp de întârziere de 10 - 15 secunde înainte ca 

alarma să înceapă să sune. 

 Pentru a reseta o alarmă falsă, apăsaţi butonul (3) 
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înainte ca alarma să se declanşeze. Alarma va reveni la modul stand-

by. 

 În caz contrar, va fi generat un semnal sonor de avertizare. LED-ul 

indicator roşu (8) va rămâne aprins. Alarma va suna timp de 40 - 50 de 

secunde înainte ca unitatea principală să revină automat la modul 

stand-by. 

 Apăsaţi butonul (3) pentru a opri manual semnalul sonor de avertizare. 

 

Îndreptaţi emiţătorul telecomenzii (1) direct înspre receptorul de 

semnale la distanţă (4) în limitele unei distanţe de 6 m şi 30°. 

          LED-ul indicator al telecomenzii (2) se aprinde pentru a indica faptul că 

un semnal este transmis prin telecomandă. 

 

 

7. Evacuarea deşeurilor 
 

Evacuarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, 

al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor naturale cu 

prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să 

predea produsul devenit inutilizabil la punctele de colectare şi 

reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor 

legale în vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică 

faptul că produsul face obiectul unei colectări separate, la un centru de 

colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul 

menajer. 

 

 

Evacuarea bateriilor/acumulatorilor uzaţi  
 

Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul 

deşeurilor) să returneze bateriile consumate şi acumulatorii uzaţi. Aruncarea 

lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/acumulatorii care 
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conţin substanţe periculoase sunt marcaţi prin simbolul pubelei 

cu roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în 

locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 

Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe periculoase 

sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.  

Vă puteţi debarasa de bateriile sau acumulatorii uzaţi, în mod 

gratuit, la punctele de colectare din localitatea dumneavoastră, la 

filialele noastre sau oriunde se comercializează baterii sau 

acumulatori. 

Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea 

mediului înconjurător! 

 

 

8. Specificaţii tehnice  
 

Sursă de alimentare: Unitatea principală: 9V/DC, 200mA (adaptor 

de reţea) 

                                                       6V/DC (4 baterii tip AA) 

Telecomandă: 4.5V/DC (3 baterii buton 

AG13) 

Temperatură de funcţionare:  de la -10°C până la +50°C 

Dimensiuni (Î x L x A):          120 x 80 x 50 mm (unitatea principală) 

                                                67 x 35 x 20 mm (telecomanda)  
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Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parţială, prin orice metode, cum ar 
fi fotocopierea, filmarea sau capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă 

din partea German Electronics SRL sau Conrad Germania. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă 

dreptul de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricaţie. 
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