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Descrierea 
Sistemul de radiotransmisie este destinat transmisiei video, 
audio wireless şi semnalelor cu infraroşu în casă şi 
dependinţe. 
Emiţătorul şi receptorul pot fi alimentate numai de la priză. 
Blocurile de alimentare de la priză sunt compatibile cu prize 
de 230V/50Hz curent alternativ. 
Sistemul trebuie folosit numai în interioare uscate. Nu-l 
folosiţi afară. Evitaţi contactul cu umezeala, de pildă în băi.  
Orice altă utilizare decât cea descrisă aici, poate duce la 
deteriorarea aparatului şi la risc de scurtcircuite, incendii, 
şocuri electrice etc. 
Verificaţi normele referitoare la funcţionarea sistemelor 
radio în ţara dvs. când folosiţi produsul. 
Nicio componentă a aparatelor nu trebuie modificată sau 
reconstruită şi aparatul nu trebuie deschis. 
Respectaţi instrucţiunile de siguranţă tot timpul. 
 

Aparatul corespunde normelor europene în domeniu.  
 

Instrucţiuni de siguranţă 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. 

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau 
umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă 
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  
 

Semnul de exclamare într-un triunghi atrage 
atenţia asupra riscurilor particulare asociate 
manevrării, funcţionării şi operării produsului. 

 

Simbolul mâinii indică prezenţa unor sfaturi 
speciale şi informaţii despre operare.  

 

 Conversia sau modificarea neautorizată a produsului este 
inadmisibilă din motive de securitate CE. 

 Aparatul corespunde clasei de protecţie 2.  

 Conectaţi aparatul numai cu blocuri de alimentare de la 
priză (230V – 50Hz). Sistemul de transmisie radio actual 
poate fi alimentat cu energie doar cu ajutorul blocului de 
alimentare de la priză. 

 Nu încercaţi să înlocuiţi un cablu defect. În cazul în care 
cablul este defect, aparatul nu mai trebuie utilizat, ci 
trebuie eliminat. Nu încercaţi să-l reparaţi. 

 Aparatele care funcţionează cu o asemenea tensiune, nu 
trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Aveţi grijă când aveţi 
copii prin preajmă. Pot fi tentaţi să introducă obiecte în 
orificiile carcasei. Pericol de electrocutare. 

 Verificaţi din când în când sistemul să nu fie deteriorat. 
Nu atingeţi blocul de alimentare la priză, transmiţătorul, 
receptorul sau cablurile de alimentare dacă există vreun 

semn că sunt defecte. Mai întâi deconectaţi circuitul 
electric la care este conectat aparatul (de pildă de la 
tabloul de siguranţe) şi scoateţi cu grijă blocul de 
alimentare din priză. Nu mai folosiţi aparatul după aceea, 
înainte de a-l duce la un atelier de reparaţii.  

 Nu puneţi niciodată vase sau recipiente care conţin 
lichide ca şi vaze cu flori, ghivece în preajma aparatelor 
electrice. Lichidul poate intra în carcasă şi să ducă la o 
funcţionare incorectă. De asemenea, există risc de 
incendiu sau şocuri electrice. În astfel de cazuri, 
deconectaţi imediat priza la care este conectat aparatul 
(de pildă de la tabloul de siguranţe) şi apoi scoateţi cu 
grijă blocul de alimentare. Nu mai folosiţi produsul după 
aceea, duceţi-l la un atelier de reparaţii.  

 Nu supuneţi produsul la suprasarcină (ţineţi cont de 
puterea indicată în datele tehnice). 

 Nu supuneţi aparatul la temperaturi extreme, vibraţii 
puternice sau stres mecanic puternic.  

 Nu folosiţi sistemul în climat tropical. 

 Nu lăsaţi materialul de ambalaj la întâmplare. Poate fi 
periculos pentru copii.  

 Respectaţi toate instrucţiunile de utilizare ale tuturor 
sistemelor de transmisie şi toate informaţiile din 
capitolele acestor instrucţiuni. 

 Dacă aveţi orice întrebare la care nu găsiţi răspuns în 
acest manual, adresaţi-vă unui specialist. 

 

Descrierea produsului 
Sistemul de radiotransmisie constă într-un receptor şi 
transmiţător.  
Transmiţătorul recepţionează semnale audio şi video de la 
sursa AV (de pildă un DVD player) şi converteşte acest 
semnal în semnal de 5,8 GHz. Receptorul recepţionează 
semnale radio şi le converteşte din nou în semnale originale 
audio şi video. 
În acelaşi timp, receptorul converteşte semnalele prin 
infraroşu ale telecomenzii şi le trimite înapoi la transmiţător.  
Bazat pe tehnica descrisă mai sus, ambele semnale 
audio/video şi cele transmise de telecomandă pot fi 
transmise fără cabluri prin ziduri. 
Semnalele de la sursa AV pot fi reproduse în altă încăpere pe 
un dispozitiv (de pildă TV), iar sursa poate fi controlată prin 
telecomandă. 
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Conectarea 
Acest sistem de radiotransmisie este pentru 
transmiterea semnalelor de joasă tensiune video 
şi audio. Conectaţi numai dispozitive cu astfel de 
conexiune. 

Dacă aveţi orice fel de dubiu contactaţi un specialist.  
Dacă nu respectaţi întocmai aceste instrucţiuni de utilizare, 
aparatul se poate defecta.  
 

Conectarea emiţătorului şi receptorului 
 Conectaţi mufa AV a emiţătorului (marcat Transmitter) la 

mufa AV IN a emiţătorului (marcat Wireless Transmitter 
pe etichetă). 

 Conectaţi mufa Scart, de la capătul celălalt al cablului AV 
în mufa Scart a sursei AV (DVD player, video recorder, 
receptor SAT etc.). 

 Conectaţi mufa AV a receptorului (marcat Receiver) la 
mufa AV IN a receptorului (marcat Wireless Receiver pe 
etichetă).  

 Conectaţi mufa Scart la capătul celălalt al cablului AV şi în 
mufa Scart a TV-ului.  

 

Conectarea cablurilor IR 
Conectaţi receptorul IR la o mufă IR-R a receptorului (marcat 
Wireless Receiver pe etichetă). 

 Puneţi receptorul IR aproape de TV, astfel încât să fie în 
aria de transmisie a telecomenzii. 

 

Puteţi fixa receptorul IR cu banda adezivă. 
 

 Conectaţi emiţătorul IR la priza IR-T a emiţătorului 
(marcat Wireless Transmitter pe etichetă).  

 Folosind sistemul de fixare cu bandă adezivă, fixaţi dioda 
IR de transmisie a senzorului de recepţie IR pe 
dispozitivul pe care doriţi să-l controlaţi.  

 Lăsaţi un spaţiu între senzorii IR pentru ca aparatele să 
poată fi controlate prin telecomandă. 

Poziţia senzorilor de recepţie IR de pe aparatul pe 
care doriţi să-l telecomandaţi poate fi văzută în 
instrucţiunile de utilizare. Pot fi conectate maxi-
mum 3 dispozitive. 

 

Conectarea la alimentare 
Pentru alimentare pot fi folosite doar blocuri de 
alimentare la priză. 
Folosiţi numai prize de 230V 50 Hz conectate la 
reţeaua electrică. Nu încercaţi să folosiţi altă 
tensiune.  

Când faceţi conexiunile, aveţi grijă să nu fie deteriorate să 
nu fie deteriorate cablurile sau să nu fie comprimate de 
suprafeţe ascuţite. 
Priza la care este conectat aparatul trebuie să fie 
poziţionată într-un loc accesibil, astfel încât aparatul să 
poată fi uşor deconectat la nevoie. 
 

 Conectaţi mufa de joasă tensiune de 7,5 DC a 
emiţătorului şi receptorului. 

 

Ambele unităţi sunt identice. Nu contează la care 
dintre aparate conectaţi un anume bloc de 
alimentare la priză. 

 

 Conectaţi aparatul la priză.  
 
 

Pornirea 
Nu trebuie să existe în preajmă aparate cu câmp 
electric puternic, ca şi mobile, radiouri sau 
motoare electrice. 

Sistemul poate fi afectat de asemenea de interferenţe de la 
tunere, televizoare etc. Aveţi grijă ca sistemul să fie cât mai 
departe de acestea.  
Metale, ziduri cu izolaţie metalică sau apropierea de 
câmpuri electrice sau electromagnetice ca şi cele produse 
de motoare electrice, sisteme radio etc. pot reduce mult 
aria de transmitere.  
 

Căutarea canalelor 
 Căutaţi acelaşi canal şi pentru emiţător şi pentru 

receptor. 

 Pentru a face asta, puneţi cele trei micro-butoane 
CHANNEL de pe o parte a carcasei ale ambelor aparate în 
aceeaşi poziţie.  

 Cele trei butoane pot fi setate în opt combinaţii. Aici 
fiecare combinaţie desemnează transmisia unui canal. 
Nu este relevant ce combinaţie este setată. Este 
important doar ca micro-butoanele să fie în aceeaşi 
poziţia atât la emiţător cât şi la receptor.  

Dacă există orice interferenţă de la alte aparate ra-
dio pe durata funcţionării încercaţi alt canal. Acelaşi 
canal trebuie setat şi la emiţător şi la receptor. 

 

Ajustarea antenei 
 Desfaceţi antena emiţătorului şi receptorului. 

 În timp ce sistemul funcţionează, ajustaţi antenele 
transmiţătorului şi receptorului una spre cealaltă până 
când recepţionaţi cea mai bună calitate şi imagine. 
 

Funcţionarea 
După ce aţi făcut toate conexiunile, sistemul de radio-
transmisie este gata de funcţionare. 

 Porniţi sursa AV şi televizorul.  

 E posibil să fie nevoie să porniţi redarea sursei AV şi să 
activaţi semnalul AV la TV. Vedeţi instrucţiunile de 
utilizare ale acestuia. 

 Porniţi emiţătorul şi receptorul folosind butoanele 
ON/OFF de pe o parte a carcasei (poziţia ON). 

 Imaginea şi sunetul sunt acum transmise de la sursa AV 
spre TV.  

 Dacă există interferenţe de sunet sau imagine, citiţi 
capitolul „Eliminarea problemelor”. 

 Pentru a controla sursa AV, orientaţi telecomanda către 
senzorul IR al emiţătorului şi receptorului şi apăsaţi pe 
buton pentru funcţionarea dorită. 

 

Manevrarea 
 Nu porniţi niciodată aparatul dacă l-aţi dus de la rece la 

cald. Condensul poate distruge aparatul. 
Lăsaţi-l să se aclimatizeze înainte de a-l conecta. 
Aşteptaţi până când condensul se evaporă.  

 Nu conectaţi niciodată un bloc de alimentare la priză 
dacă aveţi mâinile ude.  

 Nu deconectaţi niciodată aparatul trăgând de cablu, 
ţineţi întotdeauna de ştecăr. 

 Deconectaţi întotdeauna aparatul de la priză dacă nu-l 
folosiţi o vreme.  
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 Din motive de securitate, deconectaţi întotdeauna 
aparatul de la priză pe timpul furtunii. 

 Pentru a asigura o ventilaţi adecvată nu acoperiţi 
niciodată sistemul sau blocurile de alimentare la priză. 
Adiţional, circulaţia aerului nu trebuie obstrucţionată de 
obiecte ca şi reviste, haine sau perdele. 

 

Întreţinere şi curăţare 
Sistemul de radiotransmisie nu necesită service şi în afară de 
curăţarea ocazională a carcasei cu o cârpă curată şi uscată, 
aparatul nu necesită întreţinere. 
Nu folosiţi agenţi chimici sau soluţii chimice care pot 
deteriora carcasa aparatului. 
 

Eliminarea elementelor uzate 
Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate cu 
normele în vigoare pentru a proteja mediul înconjurător şi 
săntatea 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. 

 

Remedierea problemelor 
Acest aparat este realizat conform celor mai noi tehnologii în 
domeniu. 
Cu toate acestea pot apărea defecţiuni.  
De aceea, mai jos descriem câteva din problemele care pot 
apărea. 

 
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de utilizare! 
 

Problemă  Soluţie 

Ledul de funcţionare 
al emiţătorului sau 
receptorului nu 
funcţionează. 

 Este aparatul conectat corect? 

 Există curent la priză? 

 Sunt aparatele pornite? 

Nu există imagine şi 
sunet 

 Este pornită sursa AV? 

 Este conectată corect sursa AV? 

 Emiţătorul trebuie să fie setat 
pe sursa AV şi receptorul pe TV. 

 Este distanţa dintre receptor şi 
emiţător destul de mare? 

 Sunt pornite canalele, de pe 
emiţător şi receptor? 

 Este selectat canalul AV pe TV?  

Imagine, sunetul 
sunt distorsionate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A fost aria sistemului depăşită? 

 Există o barieră metalică între 
emiţător şi receptor (de pildă un 
zid cu izolaţie)? 

 Ajustaţi antena emiţătorului şi 
receptorului conform descrierii 
de la „Ajustarea antenei”. 

 Există o sursă de interferenţă 
puternică, aşa ca un motor elec-
tric, un aparat de radio etc. în 
apropiere? 

 Este distanţa dintre emiţător şi 
receptor prea mare? Aceasta 
poate supraîncărca receptorul. 
Creşteţi distanţa şi schimbaţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semnalele 
telecomenzii nu sunt 
transmise la 
distanţă. 

poziţia aparatelor şi antenei. 

 Sunt butoanele de canale 
CHANNEL setate la fel pe ambele 
aparate?  

 Este orientat senzorul IR al 
telecomenzii către receptorul IR 
pe parcursul transmisiei?  

 Sunt bateriile din telecomandă 
slabe? 

 Funcţionează telecomanda? 

 Sunt orientate diodele IR ale 
emiţătorului către senzorul IR al 
receptorului pentru ca aparatul 
să fie controlat? 

 A fost depăşită aria IR a 
sistemului? 

 

Date tehnice 
Tensiunea operare:  230V 50Hz (bloc alimentare reţea) 
    7,5Vdc (emiţător şi receptor) 
Frecvenţe transmisie semnal AV: 5.725 - 5865 GHz (8 canale) 
Frecvenţe transmisie canal IR:     433,92 MHz 
Aria de transmisie (în condiţii optime): 

aprox. 30 m interior 
aprox. 100 m în linie directă (semnal AV) 
aprox. 50 m în linie directă (semnal IR) 

Intrare ieşire video:  1 Vpp/75Ohmi 
Intrare ieşite audio:  1 Vpp/600 Ohmi 
Ieşire infraroşu:   940 nm 
Intrare infraroşu:   32 – 38 kHz 
Tip modulare AV:  FM 
Tip de modulare IR:  ASK 
Dimensiuni:   65 x 94 x 24 mm 
Masa:    60 g emiţător 
    70 g receptor 
Temperatură de lucru:  10 – 50 °C 
 

Informaţii despre omologare 
Nicio modificare a designului nu este permisă, de pildă 
trebuie folosită antena integrată în aparat. Nu pot fi luate 
măsuri pentru a creşte puterea transmisiei.  
Dacă se aduc modificări asupra sistemului nu mai este 
autorizată utilizarea lui. De asemenea, modificarea datelor 
tehnice poate duce la distrugerea componentelor 
electronice.  
Setările egalizatorului intern nu pot fi modificate. Aceste 
setări au fost făcute deja de către producător. 
 

Declaraţie de conformitate 
Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau 
(Germania), declară că produsul corespunde normelor şi 
cerinţelor Directivei 1999/5/EG. 

Declaraţia de conformitate pentru produs se află pe 
www.conrad.de sau www.germanelectronics.ro  

 
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.  

© 2012 by  Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 
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