
Manual de utilizare 
 

PRIZĂ PROGRAMABILĂ MECANICĂ GAO EMT2400 
Cod produs: 610632 

 
1. Setarea intervalelor on/off  

Priză programabilă mecanică cu program zilnic: 
Acest tip de priză programabilă poate fi folosit pentru setarea a maxim 96 de intervale on/off pe zi. Cu un deget sau un pix ori 
şurubelniţă trageţi în faţă toate segmentele care corespund intervalului off dorit. Verificaţi dacă segmentele ce corespund 
intervalului on sunt apăsate.  
Fiecare segment reprezintă 15 minute: 4 segmente = 1 oră. 

 
2. Setarea timpului  

Rotiţi discul în sensul acelor de ceasornic (vezi săgeţile), până când săgeata care se află sus în dreapta, pe discul din mijloc, indică 
timpul dorit. Verificaţi dacă întrerupătorul de şuntare din partea superioară a produsului este setat în poziţia corectă. 

 
3. Conectarea  

După setarea intervalelor on/off şi a timpului conectaţi produsul la o priză de perete şi apoi conectaţi un aparat electric la priza 
programabilă. Verificaţi dacă priza de perete este funcţională şi dacă aparatul conectat la priza programabilă a fost pus în 
funcţiune.  
Priza programabilă va porni şi opri aparatul electric, în funcţie de poziţia superioară sau inferioară a segmentelor produsului. 

 
4. Setarea manuală on/off 

Comenzile setate anterior pot fi întrerupte prin acţionarea întrerupătorului manual on/off (aflat în partea superioară a produsului). 
Dacă setaţi întrerupătorul pe on, atunci aparatul conectat la priza programabilă va funcţiona permanent, indiferent de programele 
setate anterior. 

 
5. Date tehnice  

Conexiunea: AC250V, 50 Hz 
Putere: sarcină rezistivă 16 A 
Acest produs îndeplineşte cerinţele actuale privind siguranţa electrică.  
Temperatura minimă: 0 °C 
Temperatura maximă: 55 °C 

 
6. Instrucţiuni de siguranţă  

Produsul poate fi utilizat numai în spaţii interioare (camere). 
Nu conectaţi la produs aparate cu o putere mai mare decât a acestuia. Verificaţi întotdeauna dacă ştecărul aparatului a fost 
conectat corect la priza programabilă.  
Dacă produsul are nevoie de curăţare scoateţi-l din priza de perete şi ştergeţi-l cu o cârpă uscată. Nu scufundaţi produsul în apă 
sau lichide. Nu lăsaţi ventilatoarele, radiatoarele şi sursele de încălzire cu elemente deschise să funcţioneze fără supraveghere. 
Evitaţi conectarea acestor aparate la priza programabilă. 

 
7. Precizia aparatului  

Priză programabilă mecanică cu program zilnic: +/- 5 min.  
Priză programabilă mecanică cu program săptămânal: +/- 35 min. 
 
Avertisment:  
1. Nu interconectaţi între ele mai multe prize programabile mecanice.  
2. Produsul este decuplat de la tensiune numai dacă ştecărul este scos din priză.  
 
Eliminarea deşeurilor  
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.  

 
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! 

 
Producător:  
Everflourish Electrical Co., Ltd. 
Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 R. P. China 


