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MANUAL DE UTILIZARE 

 
 

PRIZĂ PROGRAMABILĂ DIGITALĂ 1800 W, GAO EMT757 
Cod produs: 552451 

 
 

A. Funcții  
1. Cu priza programabilă digitală puteți seta timpii de pornire și de oprire pentru aparatele dvs. electrice. Produsul este excelent 

în scopul economisirii energiei și creșterii gradului de siguranță a locuinței dvs.  
2. Funcția numărătoare inversă permite pornirea și oprirea aparatelor la anumiți timpi presetați, iar funcția aleatorie permite 

pornirea și oprirea aparatelor la valori de timp aleatorii. Toate aceste caracteristici permit setarea automată a anumitor valori 
de timpi și totodată împiedică spargerile în perioada în care dvs. lipsiți de acasă.  

3. Pe displayul LCD se afișează starea programului și timpul.  
4. Cu maxim 140 de programe on/off setabile pro săptămână.  

 

B. Imagini & descriere  

 

Nr. Descriere Funcții  

1 Display LCD Afișează timpul și setarea pentru program  

2 Buton ora 
CLOCK 

Revenire la afișarea timpului real, atunci când vă aflați în modul programare.  
Apăsați butonul împreună cu butonul V- pentru a comuta la butonul ora de vară  

3 Buton CD Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva programul numărătoare inversă, atunci când produsul 
este în modul AUTO.  

4 Buton RND Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva modul aleatoriu, atunci când programul se află în 
modul AUTO.  

5 Buton on/off Modificați setarea la ON, AUTO sau OFF. De fiecare dată când apăsați butonul linia orizontală de pe 
displayul LCD se modifică în ON←→AUTO←→OFF, ceea ce apare pe produs în culoarea argintiu. 

6 Buton SET Pentru a seta ora și săptămâna și a confirma setările.  

7 Buton Ʌ+ Apăsați butonul pentru a crește valoarea pentru timp, săptămână sau grupă de programe. 

8 Buton V- Apăsați acest buton pentru a scădea valoarea pentru timp, săptămână sau grupă de programe.  

9 S – font argintiu Apăsați butonul oră și butonul V- pentru a comuta la ora de vară. La afișarea pentru oră se adaugă o 
oră, iar pe display apare S.  

10 Buton reset Apăsați butonul o dată pentru a reseta toate programele presetate.  

11 Priză Conectați aparatul la această priză, iar apoi conectați priza programabilă la rețeaua de alimentare.  

 

C. Afișare timp  
Există două modalități de afișare a timpului.  
1. Afișare 12 h: cu simbolul AM sau PM pe display de la 11:59 până la 12:00.  
2. Afișare 24 h: fără simbolul AM sau PM pe display de la 00:00 până la 23:59.  
3. Pentru a comuta între afișarea 12h și 24h și invers apăsați și mențineți apăsat butonul oră până când se modifică displayul LCD. 

Apoi apăsați din nou butonul oră pentru a reveni la afișarea inițială.  
 

D. Setare săptămână & timp  
1. Setarea săptămânii  
1.1 Apăsați și mențineți apăsat butonul SET până când se aprinde afișarea pentru săptămână, ceea ce înseamnă că acum puteți 

seta această funcție.  
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1.2 Apăsați butonul Ʌ+ pentru a mări valoarea pentru ziuă sau butonul V- pentru a micșora această valoare. Succesiunea afișată 
pentru zile este următoarea:  

 
1.3 Apăsați o dată Ʌ+/V-. Acum navigați lent prin succesiunea afișată pentru zile. Apăsați butonul încă o dată și mențineți-l apăsat 

pentru a naviga mai rapid prin succesiunea zilelor. Eliberați butonul după afișarea zilei dorite pe display. Apăsați butonul SET 
pentru a confirma setarea.  

 

2. Setarea timpului 
2.1 După ce ați setat ziua săptămânii pe display se aprinde afișarea pentru oră, ceea ce înseamnă că acum puteți realiza setarea 

orei.  
2.2 Apăsați butonul Ʌ+ pentru a mări valoarea pentru oră sau butonul V- pentru a micșora această valoare.  
2.3 Dacă apăsați o dată butonul Ʌ+/V- măriți sau micșorați lent valoarea pentru oră. Apăsați butoanele încă o dată dacă doriți 

modificarea mai rapidă a valorilor. Eliberați butonul după afișarea orei dorite pe display. Apăsați butonul SET pentru a 
confirma setările.  

2.4 Acum pe display luminează „minutele”, ceea ce înseamnă că puteți seta această funcție. Repetați pașii descriși la punctele 
2.2 și 2.3 pentru setarea orei.  

 

3. Setarea orei de vară  
3.1 Apăsați butonul oră și simultan butonul V- pentru a comuta la ora de vară. În acest caz la ora actuală se adaugă o oră, iar pe 

display apare „S”.  
3.2 Apăsați din nou butonul oră și V- pentru a anula setarea pentru ora de vară.  

 

Atenție:  
Pentru a putea seta săptămâna și timpul este nevoie ca displayul LCD să se afle în modul afișare timp real. Dacă displayul LCD se 
află în modul programare apăsați o dată butonul oră pentru a reveni la afișarea timpului real.  
 

E. Mod programare  
1. Cu displayul în modul afișare timp real apăsați butonul Ʌ+ pentru a trece la modul programare. În partea stângă, jos a 

displayului apare „1ON”.  
1.1. „1” semnifică numărul grupei de programe (grupele de programe sunt de la 1 la 14).  
1.2. „ON” semnifică activat.  
1.3. „OFF” semnifică dezactivat.  

2. Pentru a selecta grupa de programe și starea on/off apăsați butonul v+ pentru a mări valoarea pentru grupa de programe. 
Succesiunea este următoarea:  

 
3. Pentru a micșora numărul grupei de programe apăsați butonul v-; pe display apare acum următoarea succesiune:  

 
4. După ce ați selectat grupa de programe puteți seta săptămâna și timpul. Apăsați SET până când se aprinde afișarea pentru 

săptămână; apăsați butonul Ʌ +: de fiecare dacă când apăsați acest buton se afișează următoarea succesiune de zile:  
4.1  MO  TU  WE  TH  FR  SA  SU   (LU  MA  MI  JO  VI  SÂ  DU) 
4.2  MO → TU → WE → TH → FR → SA → SU 
4.3  MO  WE  FR  (LU  MI  VI) 
4.4  TU  TH  SA (MA  JO  SÂ) 
4.5  SA  SU  (SÂ  DU) 
4.6  MO  TU WE (LU  MA  MI) 
4.7  TH  FR  SA (JO  VI  SÂ) 
4.8  MO  TU  WE  TH  FR (LU  MA  MI  JO  VI) 
4.9  MO  TU  WE  TH  FR  SA (LU  MA  MI  JO  VI  SÂ) 

5. Apăsați butonul V- se afișează succesiunea inversă pentru zilele săptămânii.  
6. Apăsați o dată Ʌ+/V- pentru a mări sau micșora afișarea pentru zilele săptămânii. Apăsați butonul și mențineți-l apăsat pentru 

a naviga lent prin afișare. Eliberați butonul după afișarea succesiunii dorite pentru zilele săptămânii. Apăsați SET pentru a 
confirma; se stinge afișarea pentru zilele săptămânii.  

7. Acum puteți seta timpul. Procedați după cum este descris la punctul D2 Setarea timpului.  
8. Pentru a seta o altă grupă de programe repetați pașii descriși la punctele 2 – 7.  
 

Atenție:  
(a) Pentru a modifica un program presetat repetați pașii 2 – 7 așa după cum sunt descriși la punctul E și introduceți valori noi pentru 
a înlocui vechile setări.  
(b) După setarea programului apăsați butonul oră pentru a reveni la afișarea timpului real. În caz contrar se revine automat la 
afișarea timpului real după 15 secunde.  
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F. Setare numărătoare inversă  
1. Cu displayul în modul afișare timp real apăsați o dată butonul V- pentru a comuta la setarea pentru numărătoarea inversă; în 

colțul din stânga jos al displayului apare „d ON” (sau OFF). 
1.1 „d”: indică faptul că programul se află în modul numărătoare inversă.  
1.2 „ON”: numărătoare inversă până la pornire 
1.3 „OFF”: numărătoare inversă până la oprire.  

2. Apăsați SET până când se aprinde afișarea on/off, ceea ce înseamnă că acum puteți seta modul numărătoare inversă.  
3. Apăsați Ʌ+/V- pentru a selecta programul numărătoare inversă on/off, apoi apăsați SET pentru confirmare.  
4. Acum se aprinde afișarea pentru oră; apăsați Ʌ+/V- pentru a mări sau micșora valoarea pentru oră. Apăsați din nou SET pentru 

a confirma setarea.  
5. Se aprinde afișarea pentru minute; apăsați Ʌ+/V- pentru a mări sau micșora valoarea pentru minute. Apăsați SET pentru 

confirmare.  
6. Se aprinde o a doua afișare. Apăsați Ʌ+/V- pentru a mări sau micșora valoarea pentru oră și apăsați SET pentru confirmare. 

Perioada de timp pentru setare se înscrie în intervalul 99:59:59 ore până la 1 secundă.  
7. Conectați produsul la priza de perete și setați-l în modul AUTO; astfel se activează funcția numărătoare inversă.  
8. Apăsați o dată butonul CD pentru a porni funcția numărătoare inversă; în colțul de jos al displayului se aprinde „d ON” (sau 

OFF), ceea ce înseamnă că numărătoarea inversă a început. Apăsați din nou butonul CD pentru a opri funcția numărătoare 
inversă.  

 

Atenție:  
(a) După ce a început numărătoarea inversă, iar displayul se află în modul afișare timp real apăsați o dată butonul v- pentru 
afișarea datelor exacte privind numărătoarea inversă.  
(b) Pentru a modifica un program setat repetați pașii 2 – 6 descriși la punctul F și introduceți noile valori pentru setare.  
(c) După setarea programului apăsați butonul oră pentru a reveni imediat la afișarea timpului real. În caz contrar se revine automat 
la afișarea timpului real după 15 secunde.  

 

G. Setare aleatorie  
1. Cu funcția setare aleatorie un aparat este pornit și oprit la intervale neregulate de timp.  

1.1 Aparatul rămâne oprit cel puțin:  26 minute.  
1.2 Aparatul rămâne oprit maxim:  42 minute. 
1.3 Aparatul rămâne pornit cel puțin:  10 minute.  
1.4 Aparatul rămâne pornit maxim:  26 minute.  

2. Conectați produsul la o priză de perete și setați programul în modul AUTO; acum puteți folosi funcția aleatorie.  
3. Apăsați o dată butonul RND; în colțul de jos al displayului se aprinde „r OFF”; funcția aleatorie este activată. Aparatul rămâne 

oprit între 26 și 42 de minute. Acest mod comută în „r ON” când aparatul este pornit între 10 și 26 minute. Apoi afișarea se 
schimbă din nou în „r OFF”.  

4. Apăsați din nou butonul RND pentru a anula funcția aleatorie; nu se mai afișează „r OFF” sau „r ON”.  
 

H. Omitere/reactivare programe setate  
De fiecare dată când apăsați butonul ON/OFF puteți omite un program deja setat sau puteți activa programul setat. Afișarea pe 
display se modifică în următoarea succesiune:  

1.  ON:  omiteți programul setat, aparatul rămâne pornit întreaga perioadă de timp.  
2.  AUTO:  activați programul setat, aparatul este pornit și oprit așa după cum a fost setat anterior.  
3.  OFF:  omiteți programul setat, aparatul rămâne oprit întreaga perioadă de timp.  

 

Atenție:  
(a) Timpii setați pentru numărătoare inversă și funcția aleatorie sunt activați numai dacă produsul este în modul AUTO.  
(b) După ce funcția numărătoare inversă este activată, nu se activează timpii aleatorii și nici timpii automați de pornire și oprire.  
(c) După activarea funcției numărătoare inversă, nu se activează timpii numărătoare inversă și nici timpii automați de pornire și 
oprire ai programelor.  
 

I. Conexiuni  
1. Setați programele de pornire/oprire conform nevoilor dvs. așa după cum este descris mai sus.  
2. Opriți aparatul electric.  
3. Introduceți cablul de alimentare al aparatului în priza programabilă, iar apoi conectați priza programabilă la rețeaua de curent.  
4. Porniți aparatul electric.  
5. Aparatul este acum pornit și oprit așa după cum a fost setat programul, cu excepția cazurilor în care omiteți manual aceste 

setări.  
 

J. Măsuri de protecție  
1. Funcționarea produsului este permisă numai în spații interioare. Nu-l folosiți în afara locuinței.  
2. Aparatul electric pe care-l conectați la produs trebuie să dispună de aceleași date de tensiune ca și cele indicate în capitolul 

„Date tehnice” pentru acest produs.  
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3. Bateriile sunt complet încărcate dacă conectați produsul la rețeaua de alimentare timp de 2 ore.  
 

K. Date tehnice  
1. Tensiune nominală:  230 V~, 50 Hz, 8 A 

2. Capacitate max.  1800 W 
3. Clasa IP:   IP20 
4. Temperatura de funcționare: 0 la 25 °C 
5. Interval setare timp:   1 minut  
 
Nu interconectați între ele mai multe prize programabile digitale.  

 
 

L. Eliminarea deșeurilor  
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor naturale 
cu prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare 
și reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, 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 și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

 


