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MANUAL DE UTILIZARE 
 

SENZOR DE INUNDAȚIE WIRELESS HAS 
Cod produs: 751274 

 
Versiunea 04/08 

 
1. Destinația de utilizare 

Acest produs este  folosit pentru detectarea nivelului apei. 
Este  alcătuit  din  două  părți,  senzorul  şi  transmițătorul. 
Aceste două părți pot fi conectate cu ajutorul unui cablu de 
0,6 m.  După  ce  contactele  de metal  ale  senzorului  sunt 
scufundate  în  apă,  transmițătorul  va  transmite un  semnal 
de alarmă wireless  receptorului  (cum ar  fi produsul nr. 75 
12 73) pentru a declanşa alarma. 
Este autorizată folosirea numai  în spații  închise. Chiar dacă 
senzorul  este  rezistent  la  apă,  transmițătorul  nu  este. Nu 
scufundați transmițătorul în apă. 
 

Din motive  legate  de  siguranță  şi  autorizare  (CE)  nu  sunt 
permise  reconfigurarea  sau  modificarea  arbitrară  a 
produsului. Orice  altă  utilizare  în  afara  celei  descrise mai 
sus  duce  la  deteriorarea  produsului,  în  plus  există  alte 
pericole precum incendiu, scurtcircuit, electrocutare etc. Vă 
rugăm să citiți în întregime instrucțiunile de utilizare şi să le 
păstrați pentru a le putea folosi în viitor. 
 

2. Instrucțiuni de siguranță 
Nu  ne  asumăm  răspunderea  pentru  daunele 
materiale sau umane ce pot  rezulta ca urmare a 
operării  nepotrivite  a  aparatului  sau  a 
nerespectării  indicațiilor de  siguranță prezentate 
în manual.  În  aceste  cazuri  se  pierde  dreptul  la 
garanție!  
Triunghiul  care  conține  un  semn  de  exclamare, 
indică  informații  importante  în  cadrul 
Instrucțiunilor de Utilizare, ce trebuie respectate. 
Pentru a menține produsul în bună stare şi pentru 
a  asigura  o  funcționare  lipsită  de  riscuri, 
utilizatorul  trebuie  să  respecte  instrucțiunile 
cuprinse în acest manual de utilizare! 

 

2.1 Siguranța produsului 
- Produsul  nu  trebuie  expus  şocurilor  mecanice 

puternice sau vibrațiilor intense. 
- Nu  expuneți  produsul  la  câmpuri  electromag‐

netice, raze solare directe, la temperaturi extreme 
sau umiditate excesivă.  

 

2.2 Siguranța bateriilor 
- Vă  rugăm  să  acordați o  atenție  sporită polarității 

(plus/+, minus/‐) atunci când introduceți o baterie 
în dispozitiv.  

- În  cazul  în  care  nu  folosiți  dispozitivul  pentru  o 
perioadă  mai  lungă  de  timp,  scoateți  bateriile. 
Bateriile  vechi  pot  avea  scurgeri  ce  pot  produce 
arsuri  acide  în  contactul  cu  pielea,  ca  urmare 
purtați mănuşi de protecție atunci când manevrați 
baterii defecte. 

- Bateriile nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Nu 
lăsați  bateriile  la  îndemâna  oricui,  nesuprave‐

gheate; există  riscul  ca acestea  să  fie  înghițite de 
copii sau de animalele de casă. 

- Toate  bateriile  trebuie  înlocuite  în  acelaşi  timp. 
Amestecarea  bateriilor  noi  cu  cele  vechi  în 
dispozitiv poate duce la scurgeri ale bateriilor şi la 
distrugerea dispozitivului. 

- Nu  este  permisă  dezasamblarea,  scurtcircuitarea 
sau  aruncarea  în  foc  a  bateriilor.  Nu  reîncărcați 
niciodată  bateriile  normale.  Există  pericolul  unei 
explozii.  
 

2.3 Diverse 
- Acest produs nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la 

îndemâna copiilor sau a animalelor de companie. 
- Lucrările  de  service,  ajustări  sau  reparații  vor  fi 

executate doar de persoane/ateliere specializate. 
- Vă  rugăm  să  consultați o persoană  specializată  în 

cazul  în  care  aveți  întrebări  la  care  nu  vi  s‐a 
răspuns în prezentul manual. 

 
3. Setarea codului 

Pentru  a  realiza  o  conexiune 
corespunzătoare  cu  receptorul,  va 
trebui  setat  jumperul  cod  comu‐
nicație, respectiv jumperul cod zonă. 
 

1. Îndepărtați capacul superior 
al transmițătorului. 

2. Folosiți un cleşte sau agrafa 
furnizată  în  colet  pentru  a 
îndepărta jumperul. 
În  cazul  jumperului  cod  co‐
municație (1) pentru alarma 
nivel apă pot  fi  folosite  trei 
stări diferite („+”, „‐” şi „0”), 
după cum se poate vedea şi 
în tabelul alăturat.  
 
Stare +  ‐  0
Setarea 
jumperelor 

 
 

3. Setați  jumperele  în orice  combinație doriți. Codul 
de comunicație va stabili frecvența transmisiei. 

 
Codul comunicație al senzorului trebuie să fie identic cu cel 
al  receptorului,  astfel  încât  toți  senzorii  şi  receptorul  să 
folosească  aceeaşi  frecvență.  Nu  este  indicată  folosirea 
aceluiaşi cod de comunicație pentru mai mulți receptori. 
Dacă  apar  interferențe după  setarea  codului  comunicație, 
setați un alt cod pentru toți senzorii şi pentru receptor. 
 
Fiecare  receptor  poate  fi  legat  la  maxim  4  senzori.  Toți 
senzorii  vor  avea  acelaşi  cod  comunicație,  însă  fiecare 
dintre ei trebuie să aibă un cod zonă diferit. 
 
Codul de zonă este folosit pentru a se putea face diferența 
între  senzorii  cu  acelaşi  cod  de  comunicație.  Jumperele 
coduri de zonă (2) vor determina care din cele 4  leduri vor 
răspunde  la  semnalul  senzorului.  Următorul  table  explică 
modul de setare al codului de zonă. 
 



 

2 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

Numărul alocat 
zonei (ledul) 

Jumperul A  Jumperul B

1  1  1 
2  1  0 
3  0  1 
4  0  0 

 
Legendă 
0  Jumperul este îndepărtat 
1  Jumperul este inserat 

 
4. Schimbarea bateriilor 
1. Deschideți capacul superior al transmițătorului.  
2. Inserați  noua  baterie  buton  tip  CR  2032  în  nişa 

pentru  baterii,  respectând  polaritatea  corectă. 
Polul pozitiv al bateriei trebuie să fie direcționat în 
sus. 

3. Închideți  transmițătorul.  Asigurați‐vă  că  garnitura 
de  cauciuc  este  poziționată  corect  şi  că 
transmițătorul este închis bine. 

 
5. Instalarea 
1. Montați transmițătorul temporar  în diferite  locații 

şi  testați‐l  prin  declanşarea  alarmei. Dacă  alarma 
nu  este  recepționată  de  receptor,  atunci  testați 
transmițătorul într‐o locație diferită. 

2. Montați  transmițătorul  pe  o  suprafață  curată  şi 
netedă, folosind banda adezivă furnizată în pachet. 
Instalați transmițătorul la o înălțime cât mai mare, 
pentru a‐l feri în cazul unei eventuale inundații. 

3. Montați senzorii în locurile dorite. 
 

Doar senzorul este rezistent  la apă. Nu scufundați 
transmițătorul în apă. 

 
6. Utilizarea 
1. De  îndată ce  receptorul a  fost pornit,  ledul verde 

va începe să pâlpâie. 
2. După  introducerea  bateriei  în  senzor,  iar 

receptorul a recepționat semnalul senzorului, ledul 
verde va înceta să pâlpâie şi va rămâne aprins.  

3. După  ce  senzorul  detectează  surplus  de  apă,  va 
transmite un semnal de alertă receptorului.  

4. Receptorul  va  emite  un  număr  de  semnale 
acustice,  corespunzător  cu numărul  zonei alocate 
senzorului emițător.  

 
7. Eliminarea deşeurilor 
7.1 Eliminarea echipamentelor electrice şi electronice 

defecte 
În  scopul  ocrotirii  şi  îmbunătățirii  calității  mediului 
înconjurător,  al  protejării  sănătății  omului  şi  al  utilizării 
resurselor  naturale  cu  prudență  şi  în  mod  rațional, 
consumatorul  este  solicitat  să  predea  produsul  devenit 
inutilizabil  la  orice  punct  de  colectare  şi  reciclare  din 
localitatea de domiciliu,  conform  reglementărilor  legale  în 
vigoare. 

Logo‐ul  reprezentând  o  pubelă  cu  roți  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.  

7.2 Eliminarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile 
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! 
 

8. Specificații tehnice 
 

Tensiune de operare 3 V 
Frecvență de emisie 433 MHz 
Rază maximă de acțiune  max. 60 m (în câmp

deschis)* 
Temperatura de funcționare  de la ‐20°C la + 60°C
Dimensiuni 76 x 34 x 35 mm
Greutate 60 g 

* Raza de  acțiune depinde de mai mulți  factori.  În 
cazul ideal distanța poate ajunge până la 60 m (între 
senzor şi receptor).  

 
9. Declarație de conformitate 

Prin prezenta, German Electronics SRL  (Sucevei nr.14/201, 
Oradea,  România)  şi  Voltcraft®  (Lindenweg,  D‐92242 
Hirschau) declară  că acest produs este  în  conformitate  cu 
solicitările esențiale şi cu clauzele relevante ale Directivei  
 1999/5/EC. 
Declarația  de  conformitate  a  acestui  produs  este 
disponibilă pe site‐ul www.conrad.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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.          

© 2011 Conrad & German Electronics 
 




