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Manual de utilizare 
 

 
 

CONTOR CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ EM 1000 BASIC 
Cod produs: 1343604 

Versiune 04/16 

 
 

Domenii de utilizare 
Produsul măsoară şi afişează puterea absorbită de aparatele electrice. Produsul se conectează între priză şi consumatorul 
electric, fără a fi nevoie de alte operaţii de instalare. Funcţionarea produsului este permisă numai la o priză standard de perete 
cu împământare. Nu depăşiţi valoarea maxim admisibilă pentru puterea nominală a consumatorului conectat (vezi cap. „Date 
tehnice”). 
Pentru a putea calcula costurile cu energia trebuie să introduceţi tariful pentru curent. După aceea aparatul de măsura va putea 
calcula şi afişa o prognoză a costurilor zilnice, lunare şi anuale. 
Prognozele salvate pot fi afişate independent de o priză. În acest caz funcţionarea aparatului de măsură este asigurată de cele 2 
baterii.  
Produsul nu este oficial calibrat şi de aceea nu poate fi folosit în scopuri de contorizare comercială. 
Citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiţi produsul; respectaţi toate instrucţiunile de utilizare şi de 
siguranţă! 
Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare. Înmânaţi acest manual şi altor 
persoane, cărora le puneţi la dispoziţie produsul. Produsul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat! 
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene în vigoare. Toate denumirile şi descrierile produsului 
incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conţinut colet  
 Contor consum energie electrică 1000BASIC DE 

 Manual de utilizare 
 

Explicaţii simboluri  
 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 
 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informaţia prezentată este importantă, iar instrucţiunea trebuie 
respectată întocmai. 
 

Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicaţii importante în manevrare.  
 

 
Produsul este adecvat exclusiv utilizării în spaţii interioare uscate; el nu are voie să devină umed sau ud.  

 
Respectaţi instrucţiunile din manualul de utilizare!  
 

 

Instrucţiuni de siguranţa 
Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizaţi produsul. Acesta conţine informaţii şi 
instrucţiuni importante privind funcţionarea corectă.  
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!  
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a. Generalităţi 

 Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului. 
Nu deschideţi/dezmembraţi aparatul (cu excepţia operaţiilor descrise în acest manual pentru instalarea/schimbarea 
bateriilor). Aparatul nu include părţi componente care să aibă nevoie de întreţinere. 

 Întreţinerea, operaţiile de ajustare şi de reparaţii nu pot fi realizate decât de către personal specializat, familiarizat cu 
pericolele asociate, respectiv normele în vigoare.  

 Produsul este construit în clasa de protecţie I. El poate fi conectat pentru funcţionare numai la o priză de perete cu 
împământare. 

 Priza de perete trebuie să se afle în apropierea aparatului și să fie ușor accesibilă. 

 Produsul este echipat cu un dispozitiv mecanic pentru protecţia copiilor. Dispozitivul permite conectarea unui aparat numai 
dacă cei doi pini ai unui ștecăr sunt introduşi simultan în orificiile prizei frontale. 

 Manifestaţi atenţie sporită în prezenţa copiilor, căci aceştia nu pot estima pericolele asociate cu aparate electrice. Există  
pericolul unui şoc electric! 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării periculoase 
pentru copii. 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta aparatul.  

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia la locul de muncă în 
cazul folosirii aparatelor electrice.  

 Dacă aveţi alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresaţi departamentului 
nostru tehnic sau unui specialist. 

 
b. Locul de funcţionare 

 Produsul poate fi utilizat numai în spaţii interioare închise şi uscate. El nu are voie să devină umed sau ud! Nu amplasaţi 
produsul în imediata apropiere a unei băi, duş, vană etc. Pericol de moarte prin electrocutare!  

 Produsul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor şi în raza lor de acţiune.  

 Feriţi produsul de temperaturi extreme, acţiunea directă a razelor de soare şi vibraţii puternice. 

 Nu este permisă funcţionarea produsului în medii cu conţinut mare de praf, gaze, vapori sau solvenţi inflamabili. Pericol de 
explozie şi incendiu!  

 Nu folosiţi niciodată produsul într-un autovehicul.  
 

c. Manevrarea şi funcţionarea 

 Respectaţi instrucţiunile de utilizare şi de siguranţă ale aparatelor conectate la acest produs.  

 Nu mai folosiţi produsul dacă lipseşte capacul compartimentului baterii sau dacă acesta prezintă daune.  

 Nu trageți de cablu atunci când scoateți consumatorul conectat la priza frontală, ci numai de ștecăr.  

 Nu suprasolicitaţi niciodată produsul. Respectaţi valoarea indicată pentru puterea conectată, vezi cap. „Date tehnice”. 

 Nu interconectaţi între ele mai multe contoare consum energie electrică. 

 Nu acoperiţi aparatul de măsură în timpul funcţionării! Dacă puterea conectată este mare produsul se încălzeşte, ceea ce în 
cazul acoperirii aparatului poate duce la acumularea căldurii şi la incendiu! 

 Aparatul este decuplat de la tensiunea electrică numai dacă ştecărul este scos din priză. 

 Nu folosiţi produsul decât în zone cu climă temperată, iar nu tropicală. 

 Produsul, respectiv ştecărul consumatorului nu au voie să fie atinse cu mâinile umede sau ude. Pericol de moarte prin 
electrocutare! 

 Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în 
plus în aceste condiţii există şi pericolul electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai  
multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Nu mai utilizaţi produsul dacă prezintă daune. Pericol de electrocutare! 

 Dacă descoperiţi daune la nivelul aparatului nu-l mai atingeţi. Decuplaţi priza corespunzătoare de la alimentare (de ex. 
decuplaţi siguranţa automată), iar apoi scoateţi ştecărul din priză. Nu mai utilizaţi produsul. Duceţi aparatul într-un atelier de 
reparaţii sau eliminaţi-l drept deşeu. 

 Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 

 Înainte de curăţare sau dacă nu veţi mai folosi aparatul o perioadă lungă de timp (de ex. depozitare) decuplaţi-l de la 
alimentare. Depozitaţi produsul într-un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii. 

 Nu turnaţi niciodată lichide peste sau lângă aparatele electrice. Pericol de incendiu şi electrocutare. 

 Dacă pătrunde lichid în interiorul aparatului decuplați imediat de la alimentare priza de curent la care este conectat produsul 
(decuplați siguranța automată/disjunctorul diferenţial). Abia după aceea scoateți ștecărul din priză și duceți produsul într-un 
atelier de reparații. Nu mai puneți produsul în funcțiune.  
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Instrucţiuni privind bateriile 
 Ţineţi bateriile departe de mâinile copiilor.  

 Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie înghiţite de către copii sau animale domestice. Dacă se întâmplă 
acest lucru mergeţi imediat la medic. 

 Înlocuiţi la timp bateriile descărcate, deoarece se pot scurge acizii din bateriile goale sau foarte vechi. 

 Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când manevraţi 
aceste baterii.  

 Substanţele chimice scurse din baterii sunt foarte agresive. De aceea obiectele şi suprafeţele care vin în contact aceste 
substanţe chimice pot fi distruse în mod semnificativ. Drept urmare depozitaţi bateriile într-un loc adecvat.  

 Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Pericol de explozie! 

 Nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. Pericol de explozie! 

 Înlocuiţi întotdeauna întreg setul de baterii. Folosiţi numai baterii de acelaşi tip şi de la acelaşi producător. 

 Atunci când instalaţi bateriile în aparat aveţi grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  
 

Elementele de control  
 
 

1 tasta W 
2 display LC 
3 tasta $ 
4 tasta T 
5 priză cu împământare şi protecţie pentru copii  
6 compartiment baterii 
7 ştecăr  

 
 
 

Punerea în funcţiune  
a. Instalarea/înlocuirea bateriilor 

 Înainte de instalarea/înlocuirea bateriilor decuplaţi aparatul de măsură de la reţeaua de alimentare prin scoaterea ştecărului 
din priză. Decuplaţi consumatorul electric conectat la contorul consum energie electrică. 

 Deschideţi compartimentul baterii din partea posterioară a produsului. Capacul compartimentului baterii (6) este fixat cu 2 
şuruburi mici. 

 Instalaţi 2 baterii LR44 la polaritatea corectă. Polul plus (+) al celor două baterii trebuie să indice spre exterior. 

 Reaşezaţi capacul compartimentului baterii şi fixaţi-l cu şuruburile.  

 Bateriile trebuie înlocuite atunci când displayul aparatului de măsură nu se mai aprinde atunci când aparatul nu este 
conectat la o priză sau dacă jos pe display apare simbolul „Baterie descărcată”. 

Atunci când aparatul de măsură nu este conectat la o priză displayul şi aparatul se dezactivează după cca. 15 secunde, 
dacă nu este apăsată nicio tastă (pentru a economisi curent şi a creşte durata de viaţă a bateriilor). 

Pentru a reactiva displayul apăsaţi scurt orice tastă sau conectaţi aparatul de măsură la o priză. 
Dacă nu folosiţi aparatul de măsură o perioadă mai lungă de timp (de ex. depozitare), atunci scoateţi bateriile din 
contor. Există pericolul scurgerii acizilor din bateriile foarte vechi, ceea ce va duce la defectarea aparatului de măsură. 

 
b. Generalităţi 

 Conectaţi aparatul de măsură la o priză cu împământare. 

 Conectaţi la priza frontală a produsului un consumator pentru care doriţi să măsuraţi consumul de putere. 

 Datorită bateriilor datele măsurate se păstrează chiar şi atunci când scoateţi contorul din priză. În acest mod displayul este 
simplu de citit. 

 Dacă displayul nu este luminat apăsaţi scurt orice tastă pentru a-l reactiva. Displayul se va stinge după cca. 15 secunde 
pentru a economisi curent şi a creşte durata de viaţă a bateriilor. 

 
c. Introducerea tarifului pentru curent 

 Apăsaţi tasta T (4) timp de 3 secunde pentru a intra în modul setări. Clipeşte prima poziţie pentru tariful de curent.  

 Modificaţi valoarea cu tasta W (1), respectiv $ (3).  

 Confirmaţi valoarea apăsând scurt tasta T (4). Clipeşte poziţia următoare pentru tariful de curent.  

 Procedaţi în acelaşi mod până ce clipeşte din nou prima poziţie. Dacă doriţi puteţi corecta valoarea introdusă. 

 Pentru a salva tariful introdus apăsaţi tasta T (4) timp de 3 secunde. Acum se iese din modul setări.  
Dacă timp de 1 minut nu apăsaţi nicio tastă se iese automat din modul setări. Astfel se preia valoarea introdusă.  
 

d. Comutarea limbii 
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Apăsaţi tasta $ (3) timp de 5 secunde pentru a comuta între simbolurile afişate pe display ACTUAL şi CURENT.  
e. Afişarea puterii absorbite, a cantităţii de energie şi a prognozei; resetarea datelor şi repornirea înregistrărilor  

Cu tasta W (1) puteţi comuta între următoarele valori afişate pe display:  
 

Afişare pe display Valoare 

"CURRENT" (or "AKTUELL") and "W" Valoarea actuală pentru puterea absorbită de consumatorul conectat, în W 

"CURRENT" (or "AKTUELL") and "kWh" Valoarea actuală pentru cantitatea de energie de la începutul înregistrărilor, în kWh 

"FORECAST" and "MON. kWh" Prognoza pentru cantitatea de energie pe lună, în kWh 

"FORECAST" and "YEAR kWh" Prognoza pentru cantitatea de energie pe an, în kWh 

 
Pentru a reseta datele privind cantitatea de energie şi prognozele apăsaţi tasta W (1) timp de 5 secunde. În acest proces sunt 
resetate şi costurile cu energia, timerul intern 24h şi contorul intern energie electrică folosit pentru calcularea prognozelor.  

Datele se păstrează dacă scoateţi produsul din priză. 
De aceea datele pot fi citite oricând. 
Resetaţi întotdeauna datele atunci când doriţi să realizaţi o nouă măsurătoare (de ex. cu un alt consumator). 

 
f. Afişarea costurilor cu energia şi a prognozei; resetarea datelor şi repornirea înregistrărilor  

Cu tasta $ (3) puteţi comuta următoarele valori afişate pe display: 
 

Afişare pe display Valoare 

"AKTUELL" (or "CURRENT") Costurile cu energia de la începutul înregistrărilor 

"FORECAST" and "MON." Prognoza pentru costurile cu energia pe lună 

"FORECAST" and "YEAR" Prognoza pentru costurile cu energia pe an 

 
Pentru a reseta datele privind cantitatea de energie şi prognozele apăsaţi tasta W (1) timp de 5 secunde. În acest proces sunt 
resetate şi costurile cu energia, timerul intern 24h şi contorul intern energie electrică folosit pentru calcularea prognozelor.  

Datele se păstrează dacă scoateţi produsul din priză. 
De aceea datele pot fi citite oricând. 
Resetaţi întotdeauna datele atunci când doriţi să realizaţi o nouă măsurătoare (de ex. cu un alt consumator). 

 
Informaţii privind realizarea prognozei:  
În prima oră de la startul înregistrărilor (interval de timp 0 – 59 minute) prognoza este calculată pe baza consumatorului 
conectat. Din acest motiv valoarea afişată pentru prognoză se poate modifica în acest interval de timp. 
În a doua oră prognoza este calculată pe baza consumului de energie din prima oră (00:00 – 00:59) (valoarea pentru prognoză 
rămâne constantă). 
În a treia oră prognoza este calculată pe baza consumului de energie din a doua oră (01:00 – 01:59) (valoarea pentru prognoză 
rămâne constantă) şi aşa mai departe. 
După încheierea primei zile prognoza este calculată şi afişată pe baza consumului de energie din prima zi (00:00 – 23:59).  
În zilele următoare prognoza este calculată întotdeauna pe baza consumului de energie al zilei anterioare.  
 

Întreţinerea şi curăţarea  
 Produsul nu are nevoie de operaţii de întreţinere. Aparatul nu include părţi componente care să aibă nevoie de întreţinere, 

de aceea nu-l deschideţi/dezmembraţi niciodată (cu excepţia operaţiilor descrise în acest manual pentru instalarea respectiv 
înlocuirea bateriilor). 

 Operaţiile de întreţinere şi reparaţii nu pot fi efectuate decât de către personal calificat. 

 Înainte de curăţare decuplaţi aparatul de măsură de la tensiunea de reţea. Scoateţi ştecărul din priză. Apoi decuplaţi 
consumatorul conectat la produs.  

 Pentru curăţare folosiţi o cârpă uscată, moale şi curată. 

 Praful poate fi îndepărtat cu ajutorul unei perii cu fire curate, lungi și a unui aspirator. 
Nu folosiţi în niciun caz soluţii agresive de curăţare, soluţii pe bază de alcool sau alte substanţe chimice, căci acestea pot 
dăuna carcasei sau chiar funcţionalităţii produsului. 
 

Eliminarea deşeurilor  
Reguli generale 

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  
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Baterii/baterii reîncărcabile 
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/bateriile 
reîncărcabile care conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul 
că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 

 

Date tehnice 
Tensiune de funcţionare........................................ 230 V/AC, 50 Hz 
Putere proprie absorbită ............................. <1 W 
Puterea conectată........................................ max. 3680 W (230 V/AC, 16 A) 
Categorie măsurători ............................................. CAT II 
Măsurare putere....................................... pentru un consumator de la 1 W până la 3680 W 
Precizie ................................................. W: < (±3% ±2 W) 
Rezoluţie cantitate de energie (kWh).................. 0,00 - 99,99: 0,01 
..................................................................... 100,0 - 999,9: 0,1 
..................................................................... 1000 - 9999: 1 
Rezoluţie prognoza (kWh)....................... 0 - 9999: 1 
Rezoluţie costuri ($)................................... 0,000 - 9,999: 0,001 
..................................................................... 10,00 - 99,99: 0,01 
..................................................................... 100,0 - 999,9: 0,1 
..................................................................... 1000 - 9999: 1 
Rezoluţie prognoză costuri ($)................ 0 - 9999: 1 
Rezoluţie costuri $/kWh ............................. 0,000 - 9,999: 0,001 
Priză cu protecţie copii…………..................... da 
Condiţii de funcţionare ............................ temperatura +5 °C până la +40 °C, umiditate 20% până la 90% umiditate relativă, fără 
condens, altitudine max. 2000 m 
Dimensiuni .............................................. 62,5 x 80 x 120 mm (l x A x Î) 
Greutate........................................................ cca. 153 g 
 
 
Notificări legale 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a Conrad (Lindenweg, D-92242 Hirschau). 
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 utilizare 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.  
 


