
SONERIE FARA FIR - cu control de la distanta 
- 100M (H-138-E)  

Produsul se bazeaza pe tehnologia trans-
misiunii / receptionarii undelor de inalta 
frecventa (433.05-434.79 MHz). 
Performantele componentelor sunt stabile 
pentru a se incadra in dimensiunile pro-
dusului, placa de baza are dublu circuit 
(pe ambele fete). Prin sunet si lumina de 
LED semnalizeaza atentionarea de alar-
mare. Sunetul poate fi ajustabil dupa cum 
se doreste si poate avea diverse aplicatii 
(sonerie normala pentru usa, patul unui 
bolnav in spital sau in alte locatii, hoteluri, 
camere receptie, etc).

Caracteristici tehnice:
• Frecvenðø: 50Hz
• Putere: 
- la unitatea de la distanðø: 12V C.C.
- la unitatea de recepðie: 230V C.A.
• Distanða de lucru: 100m maxim
(în câmp deschis, førø obstacole)
- acestø distanðø se masoarø în linie dreaptø 
førø nici un obstacol la o înølðime de 1,5m. 
Receptorul nu va fi ðinut în mânø pentru cø 
se ecraneazø, 
transmiðøtorul se poate ðine).
• Volum sunet: ajustabil pe 3 nivele: Low, 
Mid ši High
• 32 sunete selectabile
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INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

Selectarea sunetului dorit:
- Descafeti capacul emitatorului
- Actionati butonul rosu pentru 
  schimbarea suntului dorit
- Selectarea sunetului dorit 
  si efectuarea testului se face 
 numai cu bateria montata
  si cu unitatea de receptie 
  in functiune.



Importator: 
Lohuis Romania 
B-dul Iuliu Maniu nr. 528, 
Sector 6, Bucurešti
Tel.: 021 317 06 46
www.lohuis.ro

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ
• Frecvenða în lucru: 433 MHz

Test si mod de folosire:
1. Inainte de folosire, deschideti capacelul de la locasul bateriilor si intro-
duceti bateriile conform polaritatii indicate.
2. Introduceti receptorul in sursa de alimentare. LED-ul rosu va indica daca 
se aprinde ca acesta functioneaza normal. 
Apasati butonul de la emitator, se va aprinde un LED rosu, iar la receptor 
se va auzi un sunet DingDong odata cu licarirea LED-ului acestuia.
3. Daca testul a decurs normal, inchideti capacul locasului de baterii si 
aparatul se poate folosi.

Cateva sfaturi si solutii:
1. Apasand butonul emitatorului, LED-ul acestuia nu palpaie si deasemeni 
receptorul nu reactioneaza.
a) Verificati polaritatea bateriilor daca a fost corect instalata.
b) Daca bateria este conform cu specificatia tehnica solicitata.
c) Daca bateria nu este descarcata.
2. Apasati butonul emitatorului, LED-ul acestuia se aprinde, dar receptorul 
nu are nici o reactie.
a) Verificati daca receptorul este pus sa functioneze la tensiunea presta-
bilita conform specificatiei tehnice.
b) Daca receptorul si emitatorul au fost instalate pe suprafete metalice.
c) Daca distanta dintre emitator si receptor este prea mare sau sunt tot 
felul de obstacole intre ele (copaci, arbusti, perete, etc)

ATENTIE!
1. Evitati instalarea emitatorului si a receptorului pe suprafete metalice.
2. Performantele prestabilite ale aparatului sunt imbunatatite in permanent, 
instructiunile sunt numai pentru referinta.  

Hg
- Nu aruncati aceste produse electrice impreuna cu gunoiul menajer;  
- Reciclatile la centrele specializate, daca este posibil;
- Pentru informatii referitoare adresati-va autoritatilor locale competente sau furnizorului 
dumneavoastra;


