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TEMPORIZATOR DIGITAL CU DISPLAY, MONTAJ ÎNCASTRAT, GAO EFP700ET 
Cod produs: 1312529 
 

Manual de utilizare  
 

Model: EFP700ET 
A. Funcţii 

1. 20 de programe pe zi, 15 opţiuni de setare pe săptămână 
2. Durată numărătoare inversă: de la 1 min la 99 h şi 59 min. 
3. Funcţia aleatorie 
4. Cu întrerupător on/off 
5. Perfect echipat pentru economie de energie şi siguranţa utilizatorului  
 

B. Display LCD şi taste  

 
Taste Funcţii 

 

Apăsaţi pentru a reseta comutatorul 

 
Buton ON/OFF pentru comutarea manuală 
 

Apăsaţi pentru a intra în modul programare 

Apăsaţi pentru a activa funcţia aleatorie 

Apăsaţi pentru a dezactiva funcţia numărătoare inversă 

 

Modul ON/OFF şi modificarea modului ceas 

Tasta setare PLUS 

Tasta setare MINUS 

Setare ceas 

 

C. Setări  
1. Setarea orei  

 

1. Pentru a seta ora apăsaţi . Pe displayul LCD clipeşte ziua săptămânii.  

2. Apăsaţi + sau – pentru a selecta ziua săptămânii. Apăsaţi  pentru confirmare. Acum pe display clipeşte ora.  

3. Apăsaţi + sau – pentru a seta ora. Apăsaţi  pentru confirmare. Acum pe display clipesc minutele.  

4. Apăsaţi + sau – pentru a seta minutele. Apăsaţi  pentru confirmare şi pentru a încheia setarea orei. 
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2. Setarea programelor  

 

Apăsaţi tasta  în modul ceas; se intră în modul programare. În acest mod puteţi seta maxim 20 de programe 
ON/OFF pe zi. Aveţi la dispoziţie maxim 15 setări diferite pe săptămână:  
 
Prescurtările folosite pentru zilele săptămânii:  
MO- luni, TU- marţi, WE-miercuri, TH-joi, FR-vineri, SA-sâmbătă, SU-duminică 
nur = numai  
 
Secvenţa de programare:  
PROGRAM 1 ON:  

Apăsaţi tasta ; 1 ON clipeşte. Acum puteţi seta programul după cum urmează:  

a. Ziua săptămânii – Apăsaţi tasta . Pe displayul LCD clipesc opţiunile pentru zilele săptămânii enumerate 
mai sus. Apăsaţi + sau – pentru a selecta zilele săptămânii dorite.  

b. Ora – Apăsaţi din nou tasta . Pe displayul LCD clipeşte ora. Apăsaţi + sau – pentru a seta ora pentru 
conectarea aparatului. Pe display poate fi afişat 24h.  

c. Minute – Apăsaţi tasta . Pe displayul LCD clipesc minutele. Apăsaţi + sau – pentru a seta minutele 
pentru conectarea aparatului. Astfel aţi încheiat setarea primului program.  

Repetaţi secvenţa descrisă mai sus pentru a seta programul 1 OFF şi alte programe.  
 
Notă:  
Dacă timp de 10 sec. nu apăsaţi nicio tastă în timpul programării, atunci se încheie automat modul programare timer.  

Pentru a ieşi din programare puteţi apăsa şi tasta  
Pentru a accelera opţiunile de setare menţineţi apăsată tasta + sau -.  

În modul  sunt salvate şi alte setări.  
În timpul programării puteţi folosi oricare dintre cele 4 taste din colţ pentru a şterge/relua programarea actuală.  

Dacă timerul se află în punctul din meniu setare program, atunci pe displayul LCD apare simbolul .  
 

3. Activarea funcţiei aleatorie  

 

1. În modul ceas apăsaţi tasta  pentru a activa funcţia aleatorie. Pe displayul LCD apare simbolul . Atunci 
când apare acest simbol timerul funcţionează după principiul aleatoriu.  

2. Funcţia oferă timpi aleatorii pentru ON şi OFF în intervalul 18 – 06 pentru ziua următoare. Durata de decuplare 
este de 26 – 42 minute, iar durata pentru cuplare este aleatorie între 10 – 26 minute.  

 
Notă:  

În modul  sunt salvate alte setări.  
Modul aleatoriu este repetat zilnic.  

 
4. Activarea funcţiei numărătoare inversă 

 

1. În modul ceas apăsaţi tasta  pentru a seta funcţia numărătoare inversă (countdown). Pe displayul LCD 
clipesc minutele. Apăsaţi + sau – pentru a creşte sau reduce durata de timp pentru numărătoarea inversă.  
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2. Apăsaţi din nou tasta . Pe display clipeşte ora. Apăsaţi + sau – pentru a creşte sau reduce durata de timp 
pentru numărătoarea inversă.  

3. Apăsaţi din nou tasta  pentru a încheia setarea pentru countdown şi a începe numărătoarea inversă. Pe 

display clipeşte simbolul . Aparatul este decuplat după scurgerea perioadei de timp setate. După aceea 

dispare simbolul .  

4. Pentru a opri numărătoarea inversă apăsaţi tasta . Simbolul  nu mai clipeşte până când apăsaţi din nou 
tasta CD pentru a continua numărătoarea inversă.  
 
Note:  
1. Durată numărătoare inversă: de la 1 minut (minim) până la 59 minute (maxim).  

2. În modul  sunt salvate alte setări.  

3. După încheierea numărătorii inverse dispare simbolul  de pe display. Aparatul este în modul OFF. Puteţi 

apăsa tasta  (sau una dintre cele 4 taste mici din colţ) pentru a opri manual numărătoarea inversă şi a 
reseta timerul în modul ceas.  

 
5. Modul ON/OFF şi modificarea modului funcţii  

Pentru a modifica manual modul ceas şi modul ON/OFF apăsaţi tasta . 
Modul ceas este setat drept modul standard.  

Apăsaţi 1x tasta ; timerul trece în modul manual ON/OFF. Pe display apare ON sau OFF în funcţie de starea 
actuală.  

Nu se afişează ora. Apăsaţi tasta  (sau una dintre cele 4 taste mici din colţ) pentru a porni/opri manual timerul. 

Apăsaţi din nou tasta ; timerul este resetat în modul timer. Dacă doriţi să modificaţi modul timerului 

apăsaţi tasta ; pentru a selecta modul aleatoriu apăsaţi tasta  şi astfel activaţi modul Random 
(aleatoriu).  

 
Modul ceas    Modul timer 

 

 
Modul aleatoriu   Modul numărătoare inversă  

 
Imaginile de mai sus prezintă diferitele moduri de funcţionare.  

 
Imaginea de sus: displayul LCD în modul manual ON/OFF.  
 

6. Setarea simplă a orei de vară 
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În modul ceas apăsaţi + pentru a activa/dezactiva ora de vară.  

Pe displayul LCD apare simbolul .  
 

7. Resetarea (RESET) 

Dacă aparatul prezintă distorsiuni în funcţionare sau setările iniţial sunt complet şterse menţineţi apăsată tasta  
până când apare imaginea pentru setările din fabricaţie:  

 
 
 

D. Date tehnice  
1. Putere: 
2. Sarcină rezistivă: 
3. Pauză setare timer:  
4. Baterie: 2 buc.  
 
 

E. Avertismente 
1. Aparatele conectate la comutatorul temporizat nu au voie să depăşească puterea indicată pentru acest produs.  
2. Verificaţi dacă conectarea dintre comutatorul temporizat şi aparatele electrice este în regulă.  
3. Dacă pe displayul LCD nu se mai afişează nimic înlocuiţi bateriile.  
 
  

F. Schema de conexiuni:  

 
 

G. Demontarea  

 
Menţineţi cadrul în poziţie şi trageţi de unitatea de control pentru a o scoate afară.  
 
 

H. Montarea  
Instalaţi unitatea de control în cadru şi apoi conectaţi-o la modul.  
Orientaţi ştiftul de conectare spre orificiul din modul şi apoi apăsaţi.  



5 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

 
 

I. Înlocuirea bateriilor  

Instalaţi aici baterii noi.  
 
 

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.  

 
Eliminaţi bateriile uzate în mod ecologic respectând reglementările în vigoare.  

1. Instalaţi bateriile respectând polaritatea corectă (+ şi -), marcajele de polaritate apar pe baterii şi aparat.  
2. Descărcaţi complet bateriile prin folosirea aparatului până la oprirea completă.  
3. Scoateţi bateriile uzate din aparat.  
4. Duceţi bateriile uzate în punctele speciale de colectare deşeuri.  

 


