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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CAMERĂ FALSĂ DE SUPRAVEGHERE CU MODUL SOLAR 
Cod produs 754219 

Versiune 04/12 

 

Domenii de utilizare 
Această cameră falsă de supraveghere seamănă foarte mult cu o cameră veritabilă şi de aceea poate fi folosită pentru a intimida 
potenţialii răufăcători în zonele izolate sau critice (de ex. aleile din faţa garajelor, intrări etc.).  
Camera falsă este concepută pentru a fi instalată şi utilizată în spaţii exterioare. Alimentarea se face prin intermediul 
acumulatorilor (nu sunt incluse în colet, vă rugăm comandaţi separat), ce sunt încărcate de modulul solar încorporat. 
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă şi celelalte informaţii incluse în aceste instrucţiuni de utilizare.  
Acest produs îndeplineşte cerinţele tuturor directivelor europene şi naţionale în vigoare. Toate numele de companii şi produse 
sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 

Conţinutul coletului 
 Cameră falsă de supraveghere cu suport de perete 

 Instrucţiuni de utilizare 
 

Instrucţiuni de siguranţă 

 
 
 

Dreptul la garanţie se pierde în cazul daunelor rezultate ca urmare a nerespectării acestor instrucţiuni de 
utilizare! Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate! 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele materiale sau umane cauzate de utilizarea necorespunzătoare 
a produsului sau de nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă! În astfel de cazuri se pierde dreptul la garanţie. 

 Din motive de siguranţă şi licenţă (CE) transformarea şi/sau modificarea neautorizată a produsului sunt 
interzise.  

 Camera falsă de supraveghere este concepută pentru a fi instalată şi utilizată în spaţii exterioare. 

 Acest produs nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. copiilor. Instalaţi şi utilizaţi produsul 
astfel încât să nu se afle la îndemâna copiilor. 

 Nu utilizaţi acest produs în medii cu o concentraţie mare de praf, solvenţi, vapori sau gaze inflamabile. Pericol 
de incendiu şi explozie! 

 Nu lăsaţi ambalajele nesupravegheate. Acestea pot deveni jucării periculoase în mâinile copiilor. 

 Manipulaţi produsul cu grijă; poate fi deteriorat de lovituri, şocuri sau căderi accidentale, chiar de la înălţimi 
mici. 

 

Instrucţiuni generale referitoare la acumulatori 

 Nu lăsaţi acumulatorii la îndemâna copiilor. 

 Nu lăsaţi acumulatorii nesupravegheați; aceștia ar putea fi înghiţiți de copii sau animale domestice. În caz de înghiţire 
consultaţi imediat un medic. 

 Acumulatorii defecți pot cauza arsuri dacă intră în contact cu pielea. Aşadar, purtaţi mănuşi de protecţie corespunzătoare. 

 Nu scurtcircuitaţi bateriile/acumulatorii, nu le demontaţi şi nu le aruncaţi în foc. Risc de explozie! 

 Nu reîncărcaţi niciodată bateriile normale nereîncărcabile, risc de explozie! Încărcaţi numai acumulatorii concepuți pentru 
acest scop. 

 Utilizaţi pentru camera falsă de supraveghere numai acumulatori NiMH. Nu utilizaţi baterii normale. 

 Nu amestecaţi acumulatori cu niveluri diferite de încărcare (de ex. acumulatori complet reîncărcați şi acumulatori pe 
jumătate descărcați). 

 Înlocuiţi întotdeauna toți acumulatorii odată. 

 Respectaţi polaritatea corectă (plus/+ şi minus/-) atunci când instalaţi acumulatorii. 
 

Instalarea acumulatorilor 
 Rotiţi uşor capacul compartimentului bateriilor de pe spatele camerei în sens invers acelor de ceasornic, pentru a îl putea 

îndepărta. 

 Introduceţi doi acumulatori NiMH tip AAA în compartimentul bateriilor, respectând polaritatea corectă (plus/+ şi minus/-). 

 Puneţi la loc capacul compartimentului bateriilor şi fixaţi-l rotind uşor spre dreapta, în sensul acelor de ceasornic.  
 

Instalarea 
 Mai întâi alegeţi un loc de instalare potrivit pentru camera falsă de supraveghere. Locul de instalare trebuie să fie într-o 

zonă în care celula solară să fie expusă la soare timp de câteva ore pe zi, în caz contrar acumulatorii nu vor putea fi 
reîncărcați suficient.  

 Marcaţi poziţia de instalare pe perete cu ajutorul găurilor de instalare din suportul de perete. 
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 Înşurubaţi strâns camera falsă de supraveghere pe perete. În funcţie de perete, utilizaţi şuruburi şi dibluri adecvate pentru 
suprafaţa respectivă. 

 

Atunci când efectuaţi găurile/înşurubaţi în poziţie, aveţi grijă să nu deterioraţi cablurile sau firele electrice. 

 Camera are un tub de cauciuc care simulează aspectul unui cablu de conectare. Introduceţi tubul în orificiul corespunzător 
din suportul de perete. (dacă este nevoie, prindeţi-l între suportul de perete şi perete în timp ce înşurubaţi suportul pe 
perete). 

 Ajustaţi orientarea şi înclinarea camerei după cum doriţi, astfel încât să fie îndreptată înspre zona de monitorizat. Înainte de 
a ajusta, slăbiţi şurubul de fixare; nu forţaţi. 

 

Funcţionarea 
 Celula solară încorporată încarcă cei doi acumulatori, dacă radiaţiile solare sunt suficiente. 

 Un led roşu de pe faţa camerei clipeşte când acumulatorii sunt suficient încărcați. Acest led simulează o cameră de 
supraveghere activă. Dacă acumulatorii nu sunt suficient încărcați, ledul clipeşte foarte slab sau nu clipeşte deloc. 

 

Întreţinerea şi curăţarea 
Lucrările de întreţinere sau reparaţii trebuie efectuate numai de către un specialist/atelier specializat. Produsul nu conţine piese 
care să necesite întreţinere. Aşadar, nu îl deschideţi/demontaţi. 
Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată şi curată. Nu apăsaţi prea tare pe carcasă pentru a evita zgârieturile.  

 

Nu utilizaţi niciodată agenţi de curăţare abrazivi, pe bază de alcool sau alte substanţe chimice, deoarece acestea 
pot să deterioreze carcasa sau să afecteze funcţionalitatea aparatului. 

Prezenţa prafului pe modulul solar reduce curentul de încărcare. De aceea, trebuie să curăţaţi din când în când suprafaţa 
modulului solar (aprox. odată pe an). 
 

Eliminarea  
a) Produsul 

 

Eliminaţi produsul devenit inutilizabil conform reglementărilor legale în vigoare. 
Îndepărtaţi bateriile/acumulatorii instalați şi eliminaţi-i separat de produs.  

b) Bateriile şi acumulatorii 
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/acumulatorii care conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul de alături, care indică faptul 
că aruncarea lor în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele metale grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb (marcajul se găseşte pe 
baterie/acumulator, de ex. dedesubtul simbolului pubelei ilustrat în stânga). 

Puteţi returna bateriile/acumulatorii uzate, gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. sau în magazinele care 
comercializează baterii/acumulatori! 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător. 
 

Date tehnice 
Tensiune de funcţionare .............. 2,4 V/DC (2 acumulatori NiMH tip AAA) 
Dimensiuni ................................... 155 x 83 x 200 mm (Î x l x A cu suport de perete) 
Greutate ....................................... 295 g (cu suport de perete, fără acumulatori) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi Conrad Electronic 
SE (Lindenweg, D-92242 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu 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 util izare reflectă specificaţiile 

tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2012 by Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediţia în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


