
MANUAL DE UTILIZARE 

CÂINE DE PAZĂ ELECTRONIC 
Model EW 01 

Cod produs: 754153 
 
 

1. Descrierea produsului 
Citiţi cu atenţie şi integral acest manual de utilizare. El face 
parte din produs şi conţine informaţii importante despre 
utilizarea şi manevrarea aparatului. Respectaţi toate 
instrucţiunile de utilizare ale aparatului. Dacă aveţi întrebări 
referitoare la funcţionarea aparatului, adresaţi-vă unui 
specialist. Păstraţi manualul pentru referinţe ulterioare şi 
daţi-l unei terţe persoane o dată cu aparatul. 
 
 

2. Utilizarea corespunzătoare 
Aparatul constă din unitatea de bază EW 01A, telecomanda 
EW 01R şi blocul de alimentare la priză tip GPE 125 – 120050 
– 2. 
 

Prima destinație de utilizare a aparatului este ca simulator 
de câine de pază care vă poate proteja proprietatea. 
 

Aparatul trebuie plasat pe proprietatea dvs. lângă locul care 
trebuie monitorizat (de pildă lângă uşa de la intrare, la 
poartă etc.) şi poate fi armat apăsând pe butonul aparatului 
sau pe telecomandă. Senzorul aparatului poate detecta 
mişcarea de dincolo de zid (de pildă dacă apare cineva la 
poartă), ceea ce declanşează simularea lătratului de câine. 
Alternativ, un clopoţel sau o sonerie va fi generată. Sirena 
poate fi activată şi manual apăsând butonul de panică de pe 
telecomandă. 
 

Unitatea poate fi extinsă cu mai multe accesorii opţionale. 
Până la 6 detectori wireless (monitoare pentru uşi sau 
geamuri, sau detectoare PIR de mişcare din încăperi) pot fi 
incluse în aparat. O a doua telecomandă poate fi conectată 
de asemenea. 
 

Aparatul este alimentat cu ajutorul blocului de alimentare la 
curent care este conectat la o priză de 230 V/AC, 50 Hz. 
Pentru a menţine funcţionarea în cazul unei întreruperi de 
curent, aparatul este alimentat cu ajutorul a opt baterii AA 
(neincluse). Telecomanda este alimentată de asemenea cu o 
baterie de timp buton de 3V, CR 2032. 
 

Câinele electronic este realizat pentru utilizarea casnică în 
interior. 
 

Orice altă utilizare decât cea descrisă aici nu este posibilă şi 
poate deteriora aparatul. Există de asemenea pericol de foc, 
scurtcircuit sau electrocutare.  
 

Nici un component din acest set nu poate fi ajustat sau 
modificat. 
 

Ţineţi cont de toate instrucţiunile de siguranţă din acest 
manual de utilizare. 
 

Aparatul nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu 
psihic redus, capacităţi mentale sau senzoriale sau 
experienţă ori cunoştinţe puţine în domeniu. Copiii trebuie 

supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest 
aparat. 
 
 

3. Conţinutul pachetului 
Imediat după deschiderea coletului verificaţi dacă există 
toate componentele şi echipamentul nu este deteriorat. 
o Unitatea de bază EW 01 A 
o Bloc de alimentare la curent  
o Telecomandă EW 01 R cu inel de prin la chei 
o Baterie CR 2032 
o 2 şuruburi 
o 2 dibluri 
o Stick de avertizare 
o Manual de utilizare 

 
 

4. Descrierea (vezi fig. A pe pag. următoare)  
 
Unitatea de bază EW 01 A 

1. Unitatea de bază 
2. Difuzor 
3. Reglarea ariei 
4. Buton de pornire şi reglarea volumului 
5. Led armare 
6. Led de funcţionare 
7. Orificiu de fixare 
8. Buton LEARN 
9. Buton 
10. Buton armare/dezarmare 
11. Conexiune la priză 
12. Şurub 
13. Capacul compartimentului bateriilor 

 

Telecomandă EW 01R 
14. Telecomandă 
15. Indicator 
16. Buton dezarmare 
17. Buton armare 
18. Buton panică 
19. Capacul compartimentului bateriilor 
20. Baterie 
21. Capacul compartimentului bateriilor 
22. Orificiu de montare pe perete 
23. Şurub  
24. Etichetă de avertizare 
25.  Bloc de alimentare la priză 
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5. Date tehnice 
Unitate de bază EW 01 A 
Tensiune de funcţionare:  12V – DC 
Consum curent:   max. 10 mA (standby) 

max. 20 mA (armat) 
max. 500 mA (declanşat) 

Alimentare:  bloc de alimentare sau 8 baterii 
LR6 (AA), baterii alcaline (AA) de 
rezervă, neincluse în pachet. 

Tip senzor:   microunde 
Domeniu de detectare:  max. 7 m (în spaţiu deschis) 
Receptor wireless:  433,92 MHz 
Putere difuzor:   max. 5 W 
Durată sonerie:   max. 20 secunde 
Temperatură funcţionare: 0 la +40 °C 
Aplicabilitate:   utilizare numai în interior 
Material carcasă:  ABS 
Dimensiuni:   aprox. 158 x 173 x 116 mm 
 

Telecomandă EW 01 R 
Tensiune de funcţionare:  3V DC 
Consum curent:   max. 5 mA 
Alimentare:   1 baterie CR 2032 
Rază de acțiune:   max. 20 m (în câmp deschis) 
Codare:    presetare în unitatea de bază 
Indicator:   Led 
Temperatură funcționare: 0 la +40 °C 
Material carcasă:  ABS 
Dimensiuni:   aprox. 38 x 69 x 7 mm 
Bloc de alimentare: GPE 125 – 120050-2 
Tensiune de funcţionare:  100 - 240V – DC 
Consum putere:   max. 6W 
Putere de ieşire:   12V, DC, max. 500 mA 
 

6. Instrucţiuni de utilizare 
Pericol! Viaţa şi sănătatea vă sunt puse în pericol 
dacă nu respectaţi întocmai aceste instrucţiuni. 

 Utilizaţi aparatul numai cu alimentare de 12V DC. Folosiţi 
o priză apropiată de aparat la care există acces nestin-
gherit. Priza trebuie să fie de 23V, 50 HZ, cu o siguranţă 
compatibilă. Altfel, există pericol de electrocutare. 

 Nu lăsaţi copiii să utilizeze nesupravegheaţi aparatul. 
Conţine componente mici şi baterii.  

 Aveţi grijă ca alarma să nu fie declanşată când cineva se 
află în imediata apropiere a aparatului, altfel auzul 
respectivei persoane să se afle în pericol.  

 Manevraţi blocul de alimentare cu grijă! Puneţi cablurile 
astfel încât să nu poată fi deteriorate. Pericol de 
electrocutare.  

 Nu lăsaţi aparatul în contact cu umezeala. Pericol de 
electrocutare! 

 Aveţi grijă ca bateriile să nu fie scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Nu încercaţi să le reîncărcaţi sau să le 
demontaţi. Pericol de accidentare şi de explozie. 
Atenţie! Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce 
la accidente! 

 Bateriile care prezintă scurgeri pot provoca arsuri grave 
în contact cu pielea. De aceea, vă recomandăm să purtaţi 
mănuşi când le înlocuiţi. 

 Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate, 
dezasamblate sau aruncate în foc. Risc de explozie. 

 Nu demontaţi niciodată bateriile. 

 Nu încercaţi să încărcaţi bateriile obişnuite. Risc de 
explozie! 

 Dacă nu folosiţi aparatul mai multă vreme, scoateţi 
bateriile sau acumulatorii din el. O baterie descărcată 
poate prezenta scurgeri care să deterioreze aparatul. 

 

7. Punerea în funcţiune 
 Deschideţi capacul compartimentului bateriilor (19) de la 

capătul de jos al telecomenzii (14). 

 Puneţi bateria CR2032 (20) în compartimentul bateriei 
(21), astfel încât simbolul „+” să fie vizibil.  

 Puneţi capacul compartimentului bateriilor la loc pe 
telecomandă.  

 La nevoie, bateriile pot fi introduse în unitatea de bază 
pentru a păstra unitatea operaţională în cazul în care se 
întrerupe curentul. 

 Scoateţi cele două şuruburi (12) cu o şurubelniţă 
potrivită. 

 Scoateţi capacul compartimentului bateriei (13) unităţii 
de bază. 

 Puneţi 8 baterii AA în compartiment, respectând 
polaritatea corectă (vezi fig. B). 

 Puneţi capacul compartimentului la loc. 

 Conectaţi cablul DC al blocului de alimentare la curent 
(25). 

 Conectaţi cablul de alimentare la o priză corespunză-
toare.  

 

8. Amplasarea 
Senzorul cu microunde detectează în principal în partea din 
spate a unităţii de bază (vezi fig. C, I). Detectează mişcarea 
obiectelor (oameni, animale, maşini etc.). 
Senzorul poate detecta mişcarea din spatele pereţilor de 
lemn, plastic, beton sau cărămizi, aria de detectare poate fi 
însă redusă la jumătate (în funcţie de material, vezi fig. C, 
III). 
o Senzorul nu poate detecta în spatele obiectelor metalice, 

obiectelor care conţin metal sau obiectelor groasă (vezi 
fig. D). 

o Evitaţi uşile metalice, dulapurile sau obiectele similare 
din aria de detectare (vezi fig. D, I şi III): 

o Aveţi grijă ca nicio sursă de încălzire să nu fie în aria de 
detectare, pentru că poate cauza o falsă declanşare. 
Puneţi aparatul în interiorul curţii, de pildă lângă poartă, 
uşă, etc. 

o Puneţi unitatea de bază dacă este posibil pe o masă sau 
lângă un zid umbrit (fig. D, II şi IV). 

o Puteţi de asemenea să atârnaţi aparatul pe perete la o 
înălţime de circa 0,8 – 1,5 m: 

 Daţi două găuri potrivite la o distanţă de circa 5 
cm.  

 Notă: Testaţi funcţionara aparatului în locul 
dorit înainte de a da orificiile. 

 Dacă este cazul, folosiţi dibluri de 22 în găuri. 
 Introduceţi şuruburile (23) astfel încât capul 

acestora să rămână afară cu circa 5 mm din zid. 
 Atârnaţi aparatul pe perete, astfel încât orificiile 

de fixare (7) să fie localizate pe capetele 
şuruburilor.  
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9. Utilizarea 
 Apăsaţi butonul (9) în poziţia dorită: 

Mod lătrat 
Mod clopoţel 
Mod sirenă (în sus sau în jos, nu există nicio 

diferenţă) 

 Puneţi butonul de ajustare a ariei (3) în poziţia „MAX”. 

 Puneţi butonul de ajustare a volumului (4) la nivelul 
dorit. Ledul de funcţionare (6) luminează în verde şi 
aparatul este acum în modul standby. 

 Pentru armarea aparatului, apăsaţi pe butonul I/0 (10) 
sau (17). Modul de armare va fi indicat prin culoarea 
ledului (5) şi acustic prin: 

Mod lătrat 1 x lătrat 
Mod clopoţel 2 x ding-dong 
Mod sirenă 3 bipuri 

După perioada de armare de circa 60 de secunde, aparatul 
îşi arată funcţionalitatea printr-un semnal acustic. 
 
Dacă aparatul detectează mişcarea, o semnalează acustic 
conform setărilor: 
 

Mod lătrat 
- 1 detectare în decurs de 5 secunde - 1 lătrat 
- 2 detectări în decurs de 5 secunde - 3 lătraturi 
- 3 sau mai multe detectări în decurs de 5 

secunde – 1o secunde de lătrat 
 
Mod clopoţel 
Detectare 2 x „ding–dong” 
 
Mod sirenă 
1 detectare la 5 secunde – 3 secunde de sirenă 
2 sau mai multe detectări de 5 secunde – 20 de secunde de 
sirenă 
 

 Aria de detectare a senzorului poate fi ajustată cu 
ajutorul butonului de ajustare a ariei (3). Setaţi la nivelul 
minim cerut pentru detectarea dorită. La setarea ariei 
maxime aparatul este foarte sensibil şi poate reacţiona la 
orice disturbanţă. 

 Utilizaţi butoanele de ajustare (4) pentru a seta volumul 
dorit. 

 Dezarmaţi aparatul şi anulaţi reacţia la mişcare apăsând 
pe butoanele (10) şi (16). Ledul (5) nu mai luminează. 

 Activarea manuală a sunetului de alarmă pentru 
aproximativ 20 de secunde. Apăsaţi butonul de panică 
(18) de pe telecomandă. Această funcţie poate fi activată 
când aparatul se află în modul armat sau dezarmat. Dacă 
aparatul se află în modul armat va rămâne armat după 
20 de secunde.  

 Pentru a dezactiva sirena pentru 20 de secunde, apăsaţi 
pe butoanele (10) sau (16). Dacă aparatul a fost armat, 
acum el va fi dezarmat.  

 Dacă doriţi să opriţi aparatul, puneţi butonul (4) în 
poziţia „OFF” (un clic se va auzi). După o scurtă pauză, 
ledul de funcţionarea (6) nu mai luminează. 

 Pentru a pune aparatul în modul standby, învârtiţi 
butonul (4) în sensul acelor de ceasornic pentru a seta 
volumul dorit. 

 
 

10. Componente wireless suplimentare 
Următoarele componente adiţionale pot fi adaptate în 
unitatea de bază: 
o Telecomandă adiţională MA 80 R (max. 1 x art. nr. 

33553) şi până la 6 detectoare:  
o De uşă wireless/de contact fereastră MA KM (art. nr. 

33552) 
o Detector de mişcare PIR (interior) MA 80 (art. nr. 

33551) 
Fiecare dispozitiv wireless are un cod unic de setare din 
fabrică. Acest cod trebuie memorat în unitatea de bază: 

 Instalaţi bateriile în dispozitivul wireless. Aveţi grijă ca 
unitatea de bază să nu fie armată, ledul (5) nu luminează. 

 Apăsaţi butonul LEARN (8) până când se aude un sunet. 
Aparatul se află acum în modul learning pentru 20 de 
secunde (Ledul 5 clipeşte). 

 Mutaţi-vă în zona de detectare de MA 80 P sau scoateţi 
magnetul de pe partea din spate a aparatului ori apăsaţi 
pe butonul MA 80 R. Un semnal codat va fi transmis la 
unitatea de bază. 

 Două sunete lungi vor confirma înregistrarea cu succes a 
codului în unitatea de bază. 

 Dacă timp de 20 de secunde, nici un component nu va fi 
înregistrat, modul learning va fi întrerupt automat. Acest 
lucru va fi semnalat cu 4 bipuri. 

 Repetaţi paşii pentru fiecare component. Dacă un 
component este înregistrat pentru a doua oară, prima 
înregistrare a codului va fi ştearsă. 

Dacă un detector wireless este activat (de la MA 80 KM uşă 
sau fereastra deschisă, mişcarea este detectată de MA 80 P) 
când unitatea de bază este armată, atunci unitatea 
reacţionează în funcţie de modul de setare astfel:  
 

Modul bark – lătrat: 10 sec. de lătrat 
Modul clopoţel: 2 „ding-dong” 
Modul sirenă: 20 sec. de sirenă 

 

11. Alimentarea ledului şi schimbarea bateriei 
Unitatea de bază 
Când unitatea de bază este pornită, starea de funcţionare 
este indicată prin ledul color de stare (6): 
 

Lumină verde:  alimentarea de la priză/bateriile sunt OK 
Lumină orange:  alimentare de la priză/nu există baterii sau 

acestea sunt slabe /schimbaţi bateriile 
dacă acestea sunt slane – baterii opţionale 
– vezi cap. 7, punctul 4) 

Lumină roşie:  nu există alimentare/ alimentare de la 
baterii (schimbaţi bateriile vezi cap. 7, 
punctul 4) 

Fără iluminare:  nu există alimentare/nu există baterii sau 
acestea sunt slabe 

 

Telecomanda 
Dacă indicatorul (15) nu iluminează sau iluminează slab când 
butonul este apăsat sau când aria de transmitere devine mai 
slabă ori când bateriile trebuie înlocuite (baterie 3V CR 2032, 
vezi cap. 7, punctele 1 – 3) 
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12. Întreţinere şi curăţare 
- Trebuie să verificaţi regulat aparatul pentru a 

vedea dacă acesta funcţionează corect. 
- Înainte de a curăţa aparatul, scoateţi aparatul 

din priză.  
- Folosiţi o lavetă umedă pentru a curăţa 

aparatul. 
- Nu vărsaţi niciodată apă în aparat. 
- Nu folosiţi solvenţi pentru a curăţa aparatul. 
 

13.  Declaraţie de conformitate 
Compania Indexa GmbH declară prin aceasta că EW 
01 corespunde normelor de bază şi celorlalte reguli 
relevante ale Consiliului Europei Directiva 
1999/5/EC. Conformitatea a fost documentată. 

Declaraţia de conformitate se află integral pe 
www.pentatech.de 

 

14. Eliminarea elementelor uzate 
Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate 
cu normele în vigoare pentru a proteja mediul 
înconjurător şi sănătatea umană şi utilizarea 
resurselor naturale în mod prudent şi raţional. Un 
„x” peste un tomberon semnifică faptul că aparatul 
nu poate fi aruncat decât în locuri special 
amenajate şi nu la gunoiul menajer. 

 

15. Garanţia 
Aparatul are o garanţie de 2 ani de la data cumpărării. 
Păstraţi vă rugăm factura ca dovadă a cumpărării. 
Garanţia acoperă şi defecţiunile la componentele aparatului. 
Nu se aplică însă pentru părţile fragile sau componente 
consumabile, ca şi bateriile de pildă. Produsul este realizat 
numai pentru uzul casnic.  
Accidentele care derivă din manevrarea incorectă a 
aparatului, folosirea forţei în utilizarea lui etc. duc la 
pierderea garanţiei.  

 
 
 

 

16. Rezolvarea defecţiunilor 
Defecţiune Cauză Remediu 

Nicio reacţie Aria de funcţionare 
a senzorului este 
prea mică 

Setaţi ajustorul (3) 
higher  

 Aparatul este 
orientat într-o 
direcţie greşită 
 

Spatele aparatului 
trebuie să fie orien-
tat către zona ce 
trebuie monitorizată 

 Zidurile subţiri sau 
obiectele metalice 
blochează senzorul 

Schimbaţi locul 
aparatului 

Aparatul nu 
reacţionează 
la comenzile 
telecomenzii 

Nu există 
conexiune wireless  

Reduceți distanţa 
dintre telecomandă 
şi unitate 

 Codul s-a pierdut Înregistraţi teleco-
manda în unitate din 
nou (vezi cap. 10) 

Distanţa de 
transmitere 
este foarte 
scurtă 

Baterie slabă Înlocuiţi bateria (vezi 
cap. 10) 

Declanşare 
nedorită a 
aparatului 

Animale sau maşini 
aflate în mişcare 

Reduceţi aria de 
sensibilitate (3) 

  Schimbaţi locul 
aparatului 

 Surse de căldură 
pot declanşa 
aparatul 

Opriţi orice sursă de 
căldură din zona 
aparatului 

 Aparatul este utili-
zat cu baterii slabe 
(ledul de funcţio-
nare (6) iluminează 
în roşu) 

Înnoiţi bateriile (vezi 
cap. 7, punctul 4) 

 
 

 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Indexa GmbH (Paul-Böhringer-Str. 3, D-74229 
Oedheim, 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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