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Alarmă de voiaj pentru uşă/fereastră 
Descriere  
Alarma de voiaj este menită să ofere protecţie uşilor şi geamurilor. Aparatul 
declanşează un semnal acustic imediat ce geamul sau uşa sunt deschise. De 
asemenea, are şi lumină. Aparatul este alimentat cu două baterii de 3V, tip 
CR2032.  
Alarma trebuie utilizată doar în interioare uscate. Orice alt mod de utilizare 
decât cel descris aici, poate duce la scurt-circuite, incendii etc. Produsul nu 
poate fi modificat sau convertit. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos şi 
păstraţi-le pentru dăţile viitoare când veţi avea nevoie de ele.   
Conţinutul pachetului 
Alarma de voiaj 
2 x baterii CR2032 
Instrucţiuni de operare 
Simboluri 

Un fulger într-un triunghi indică riscul crescut de accidente, pericol de 
şocuri electrice etc.  

Un semn de exclamare într-un triunghi avertizează asupra unor riscuri 
particulare în operare şi control.  

 Simbolul mâinii indică prezenţa unor informaţii de ajutor în operare.  
Instrucţiuni de siguranţă 

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecţiuni sau pagube 
rezultate din utilizarea improprie a produsului dacă produsul a fost utilizat 
impropriu sau fără să se ţină cont de instrucţiunile de operare. Garanţia va 
expira! 

Un semn de exclamare atrage atenţia asupra unor informaţii importante 
care trebuie respectate cu stricteţe. Transformările sau modificările 
neautorizate nu sunt aprobate din motive de securitate (CE). 
Producătorul sau distribuitorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru utilizarea 
necorespunzătoare a aparatului şi consecinţele care decurg din aceasta.  
Aparatul nu trebuie suspus la stres mecanic. Nu trebuie expus la temperaturi 
extreme, direct în soare, vibraţii intense sau umezeală.  
Aparatul trebuie manevrat cu atenţie. Orice şoc, lovitură sau cădere îi poate 
provoca defecţiuni. 
Device-ul nu este o jucărie, deci nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. Service-ul, 
ajustările sau orice tip de reparaţie pot fi făcute doar de un specialist.   
Dacă apar orice fel de întrebări sau nelămuriri în legătură cu aceste 
instrucţiuni de operare contactaţi serviciul tehnic sau alţi specialişti.  
Aveţi grijă să respectaţi polaritatea corectă când inseraţi bateriile. Scoateţi 
bateriile când aparatul nu este folosit o perioadă mai îndelungată, pentru a 
evita scurgerile de substanţe. Acestea pot provoca arsuri grave dacă acidul 
intră în contact cu pielea. Recomandăm folosirea unor mănuşi de protecţie la 
înlocuirea bateriilor.  
Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, e 
posibil să fie înghiţite accidental de copii sau animale domestice.  
Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt demontate, scurt-circuitate sau aruncate în 
foc. Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile. Risc de explozie!  
Utilizarea bateriilor: 
- Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. 
- Respectaţi polaritatea bateriilor. 
- Nu lăsaţi bateriile aiurea prin casă. E pericol să fie înghiţite de copii sau de 

animalele domestice. 
- Bateriile care prezintă scurgeri sau sunt defecte pot provoca arderi. Se 

recomandă folosirea mănuşilor. 
- Bateriile trebuie verificate să nu fie scurt-circuitate şi e interzisă aruncarea 

lor în foc. 
- Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile normale. Risc de explozie! 
- Pe perioada în care nu folosiţi aparatul. Scoateţi bateriile din aparat, din 

senzor sau telecomandă. Evitaţi astfel posibilele scurgeri care pot produce 
defecţiuni aparatului. 

Montare şi pornire 
Produsul trebuie utilizat în interioare uscate. 

- Pregătiţi bateriile. 
- Scoateţi cureaua de susţinere a aparatului. 
- Scoateţi contactul de securitate. 

Atenţie! Alarma va suna după scoaterea contactului.  

- Ataşaţi aparatul pe uşă sau pe geam ca şi în figura alăturată.  

 
- Alarma este acum pregătită de funcţionare. Imediat ce uşa sau 

geamul vor fi deschise, aceasta va suna. Alarma poate fi 
dezactivată izolând contactul metalic. 

- Introduceţi aparatul în husa de protecţie, dacă nu-l folosiţi. 
Iluminarea 
Adiţional, aparatul are inclus şi un LED. Apăsaţi butonul de pe partea frontală 
a produsului, ca în imaginea alăturată. Becul se va aprinde. 
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Înlocuirea bateriilor 
Dacă intensitatea semnalului acustic scade, e necesară înlocuirea bateriilor. 
Procedaţi astfel: 
Îndepărtaţi capacul compartimentului bateriilor de pe partea din spate a 
aparatului.  

Scoateţi ambele baterii.  
Introduceţi două baterii noi de tip CR2032 în compartimentul bateriilor 
(respectaţi polaritatea corectă). 
Puneţi capacul compartimentului la loc. 
Întreţinere şi curăţare 
Cu excepţia înlocuirii bateriilor, aparatul nu necesită nici un fel de întreţinere. 
Pentru a curăţa exteriorul produsului, e suficientă o cârpă curată şi uscată. Nu 
folosiţi agenţi chimici agresivi.  
Eliminarea elementelor uzate 

Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, pentru a 
proteja viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru a utiliza resursele naturale în 
mod prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele 
electronice şi electrice nefuncţionale la centrele de colectare special 
amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică necesitatea 
dezafectării speciale a produsului, separat de deşeurile menajere. Dezafectarea 
bateriilor/bateriilor reîncărcabile  Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi 
acumulatorii reîncărcabili uzaţi la locurile speciale de colectare. Este interzisă 
dezafectarea bateriilor şi acumulatoriilor împreună cu deşeurile menajere. 
Bateriile şi acumulatorii conţin elemente periculoase pentru mediu şi sănătatea 
oamenilor. Aceste elemente sunt inscripţionate pe fiecare baterie/acumulator ( 
Cd – Cadmiu, Hg – Mercur, Pb – Plumb).   
 
Date tehnice 
Voltaj: 2 x 3V (tip CR2032) 
Viaţa bateriei: cca. 45 minute de armare continuă şi cca. 12 luni în stand by. 
Presiunea custică: cca. 95 dB(A) la distanţa de 1m 
Temperatura de operare: -15° la +60°C 
Greutate: cca. 30 grame (inclusiv bateriile) 
Dimensiuni: cca. 74 x 35 x 13 mm 


