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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 

CONTOR CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ 
EM 231 LCD 

Cod produs: 103693  

 
 

OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ 
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați manua-
lul pentru consultări ulterioare.  
Respectați și urmați instrucțiunile de siguranță.  
Nu conectați la produs aparate cu sarcină mai mare de 16 A. 
Introduceți în întregime ștecărul aparatului în priza 
contorului consum energie electrică.  
 

ATENȚIE 
Nu interconectați între ele două sau mai multe 
contoare consum energie electrică! 

 

1. Introducere 
Citiți cu atenție și în întregime manualul de utilizare. 
Manualul reprezintă o parte importantă din coletul acestui 
produs deoarece conține foarte multe informații importante 
privind funcționarea și întreținerea aparatului. Respectați 
toate instrucțiunile de siguranță ale acestui aparat. Dacă aveți 
întrebări legate de utilizarea acestui produs vă rugăm să vă 
adresați distribuitorului sau departamentului clienți al 
producătorului. Păstrați manualul de utilizare pentru 
consultări ulterioare și înmânați-l persoanelor cărora le 
puneți la dispoziție aparatul. 
 

2. Conținut colet 
Verificați conținutul coletului acestui aparat. Verificați dacă 
aparatul de măsură nu prezintă daune. 
 

1 contor consum energie electrică 
1 manual de utilizare  

 

3. Date tehnice 
Produs:    contor consum energie EM 231 
Clasa de protecție:  IP20 
Tensiune nominală: 230 V ~ 50 Hz 
Sarcina maximă:  3600 W (230 V ~ 16 A) 
Măsurare tensiune: 190 - 276 V AC 
Precizie măsurare tensiune: +/-1% 
Măsurare curent:  0.01 - 16 A 
Precizie măsurare curent: +/-1% sau +/-0.01 A 
Măsurare putere:  0.2 - 3600 W 
Precizie măsurare putere: +/-1% sau +/-0.2 W 
Domeniu consum energie: 0 - 9999.9 kWh 
Măsurare frecvență: 45 - 65 Hz 
Precizie ceas:  +/- 1 minut per lună 
Consum de putere: < 0.5 W 
Temperatură funcționare: -10 °C la +40 °C 
Baterii:    3 baterii buton LR44/AG13, 1.5 V  
Autonomie baterii:  cca. 3 luni fără alimentare de la 

rețea 

Utilizare: Produsul poate fi folosit numai în spații închise. 
Priza dispune de un contact cu protecție.  

 

4. Instrucțiuni de utilizare  
4.1 Instrucțiuni de siguranță pentru acest aparat  
 Citiți instrucțiunile de siguranță și de utilizare înainte de a 

pune aparatul în funcțiune.  

 Păstrați manualul de utilizare pentru consultări ulterioare. 

 Respectați întocmai instrucțiunile de avertizare din acest 
manual de utilizare. 

 Respectați toate instrucțiunile de utilizare.  

 Nu folosiți contorul consum energie electrică decât în 
spații interioare și uscate. Nu instalați aparatul în spații 
umede precum băi, spălătorii sau în aer liber.  

 Feriți aparatul de temperaturi extreme sau oscilații extre-
me de presiune, șocuri sau acțiunea directă a razelor de 
soare.  

 Aveți grijă ca în interiorul aparatului să nu pătrundă 
obiecte străine sau lichide. 

 Nu conectați la produs decât aparate cu sarcina maximă 
admisibilă.  

 Nu lăsați să funcționeze nesupravegheate radiatoarele 
conectate la acest produs. 

 Dacă nu folosiți produsul o perioadă mai lungă de timp 
deconectați-l de la priză și depozitați-l într-un loc răcoros, 
care nu este accesibil copiilor.  

 Nu mai folosiți produsul dacă prezintă daune; decuplați-l 
de la priză și de la aparatul conectat.  

 Reparațiile nu pot fi efectuate decât de către ateliere 
service specializate.  

 Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv 
copii) cu aptitudini fizice, senzoriale sau psihice limitate 
sau care nu au experiență și/sau cunoștințe legate de utili-
zarea acestui produs, numai dacă sunt supravegheate de 
un adult responsabil care le-a oferit și informații legate de 
modul corect de manevrare al aparatului. Supravegheați 
copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.  

 

4.2 Partea frontală a aparatului 
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Display  

 
 

4.3 Elementele de control: funcții și display 
1 Compartiment baterii 

Compartimentul baterii se află în partea posterioară a 
aparatului. Instalați aici 3x baterii buton LR44/AG13 la 
polaritatea corectă; respectați marcajele din 
compartimentul baterii.  

2 Display 
Pe ecran sunt afișate toate valorile măsurate, precum și 
parametrii setați 

3 Tasta resetare MASTER CLEAR 
Apăsați tasta cu un obiect ascuțit pentru a șterge toate 
datele salvate în memorie, inclusiv ora și programele 

4 Tasta înainte UP 
Setarea orei, prețului și programelor costuri împreună cu 
tasta setare SET. 

5 Tasta setare SET 
Setarea orei, prețului și programelor costuri împreună cu 
tasta înainte UP.  

6 Tasta funcții FUNC 
Comutarea modului de afișare 

7 Ștecăr rețea 
 Conectarea la o priză AC 230 V 50 Hz 
8 Priză 

Aici conectați produsul 
9 Contact împământare 

Contact cu protecție. 
10 Afișarea unităților de măsură pentru valorile de consum. 
11 Afișare AMP 
12 Afișare WATT 
13 Afișare kWh 
14 Afișare SET 
15 Afișare VOLTac 
16 Afișare COST/kWh 
17 Afișare MAX OVERLOAD WARNING 
18 Afișare PRICE 1 și 2, TOTAL PRICE 1 și 2 
19 Afișare ziua săptămânii MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU 
20 Afișare CLOCK 
21 Afișare ore 
22 Afișare minute 
23 Afișare ore 
24 Afișare TOTAL ON TIME 
25 Afișare AM, PM 
26 Afișare Hz 
27 Afișare valoare, factor de putere 
28 Afișare POWER FACTOR  

 
 

4.4 Utilizare 
Introduceți ștecărul (7) contorului consum energie electrică 
într-o priză 230 V 50 Hz. Displayul se luminează și afișează ora 
(20, 21, 22, 23), ziua săptămânii (19), tensiunea de rețea (10, 
15) și frecvența (26, 27).  
 
4.4.1 Setarea orei 
Apăsați FUNC (6) până când în dreapta jos pe display apare 
CLOCK (20).  
Apăsați o dată SET (5); clipește ziua săptămânii (19). 
Apăsați UP (4) pentru a seta ziua săptămânii (19): MO, TU, 
WE, TH, FR, SA sau SU.  
Apăsați din nou SET (5) pentru a confirma ziua săptămânii; 
acum clipește ora (23).  
Apăsați UP (4) pentru a seta ora (23).  
Apăsați din nou SET (5) pentru a confirma ora; acum clipesc 
minutele (22).  
Apăsați UP (4) pentru a seta minutele și apăsați SET (5) pentru 
a confirma ora.  
 

Acum conectați aparatul și porniți-l. Produsul începe să 
contorizeze consumul de energie electrică.  

 
4.4.2 Afișarea și setarea costurilor/kWh / afișarea funcțiilor 
măsurători 
Afișarea costurilor/kWh 
Dacă aparatul afișează informațiile VOLTAGE / CURRENT / 
WATT apăsați tasta FUNC (6) cel puțin 2 secunde până ce 
aparatul afișează costurile/kWh (16). Dacă ați introdus două 
tarife pentru curent apăsați scurt tasta FUNC (6) pentru 
afișarea alternativă a celor două tarife.  

 
Setare costuri/kWh (tarif 1) 
Dacă doriți să setați parametrul costuri/kWh procedați astfel: 
după ce pe display apare costuri/kWh pentru tariful 1 (18) 
apăsați tasta SET (5) până ce clipește prima cifră. Setați 
valoarea pentru prima cifră cu tasta înainte UP (4). Apoi 
apăsați tasta SET (5), după care clipește cea de-a doua cifră; 
setați valoarea cu tasta UP (4). Repetați acest procedeu 
pentru cifra a 3-a și a 4-a.  
Apăsați din nou tasta SET (5); clipește punctul zecimal; mutați 
punctul în locul dorit cu tasta UP (4). 
Dacă apăsați din nou tasta SET (5) clipește afișarea pentru oră 
(-:- -) în spate la ON TIME (24) pentru tariful 1 introdus (18). 
Dacă nu aveți nevoie de al doilea tarif apăsați din nou tasta 
SET (5) pentru a încheia setarea tarifului 1.  
Dacă doriți să introduceți al doilea tarif (de ex. tarif zi/noapte) 
trebuie să stabiliți pentru tariful 1 un punct de start. În timp 
ce ora clipește în spatele ON TIME (24) pentru tariful 1 (18), 
setați ziua săptămânii pentru momentul de start prin 
apăsarea tastei UP (4). Apoi apăsați SET (5) până ce clipește 
afișarea pentru oră; setați ora cu UP (4); ea va reprezenta 
punctul de start. Repetați procedura pentru setarea 
minutelor. Apoi apăsați SET (5) pentru a încheia setarea 
pentru tariful 1.  

 
Setare costuri/kWh (tarif 2) 
Procedeul de setare pentru costuri/kWh pentru tariful 2 se 
face la fel ca și pentru tariful 1.  
Atunci când începeți setarea pentru tariful 2 acesta trebuie să 
fie afișat pe display.  
Apăsați scurt tasta FUNC (6) pentru a comuta afișarea la 
tariful 2 (18), înainte de a încheia setarea cu SET (5).  
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Afișarea funcțiilor măsurători  
Dacă apăsați scurt FUNC (6) se afișează consecutiv 
următoarele informații: VOLTAGE, CURRENT, WATT – kWh – 
TOTAL PRICE (10, 18).  
Cu tasta FUNC (6) afișați în câmpul valori (10) al displayului 
consumul de curent al aparatului conectat; AMP (11) este 
afișat pentru unitatea de măsură, precum și factorul de 
putere POWER FACTOR (27, 28). Apăsați tasta FUNC (6) 
pentru afișarea în câmpul valori (10) al displayului a waților 
aparatului conectat; WATT (12) este afișat pentru unitățile de 
măsură, precum și factorul de putere POWER FACTOR (27, 
28). Apăsați din nou tasta FUNC (6) pentru afișarea în câmpul 
valori (10) al displayului a consumului aparatului conectat; 
kWh (13) este afișat pentru unitatea de măsură, precum și 
factorul de putere POWER FACTOR (27, 28). Apăsați din nou 
tasta FUNC (6) pentru afișarea tarifului total drept TOTAL 
PRICE (10, 18), precum și timpul total de pornire în minute 
drept TOTAL ON TIME (21, 22, 24) pentru aparatul conectat.  
Apăsați din nou tasta FUNC (6) pentru afișarea tensiunii de 
rețea drept VOLTac (15) și a frecvenței în Hz (26, 27). Apăsați 
tasta FUNC (6) timp de minim 2 secunde pentru afișarea 
costurilor/kWh drept COST/kWh. Dacă sarcina maximă este 
depășită pe display clipește MAX OVERLOAD WARNING (17).  

 
4.4.3 Modul standby 
La cca. 10 secunde după ultima apăsare a unei taste displayul 
(2) revine în modul standby și afișează ora (20, 21, 22, 23, 25), 
ziua săptămânii (19), tensiunea de rețea (10, 15) și frecvența 
(26, 27).  

 
4.4.4 Tasta resetare 
Apăsați tasta resetare MASTER CLEAR cu un obiect ascuțit 
pentru a șterge toate datele salvate în memorie, inclusiv ora 
și toate programele. Pe display apar pentru câteva secunde 
toți parametrii.  

 
4.4.5 Înlocuirea bateriilor  
Contorul consum energie electrică este livrat împreună cu 3x 
baterii buton 1,5 V LR44/AG13 instalate în compartimentul 
baterii. Pentru înlocuirea bateriilor procedați după cum 
urmează: 
Compartimentul baterii se află în partea posterioară a apara-
tului. Ridicați capacul compartimentului baterii cu ajutorul 
unei șurubelnițe plate. Scoateți bateriile descărcate și 
înlocuiți-le cu altele noi. Respectați polaritatea corectă (+/-), 
care este indicată pe capacul compartimentului baterii 
(partea plată (+) stânga). Reinstalați cu grijă capacul. Aveți 
grijă să nu îndoiți contactele atunci când închideți 
compartimentul baterii.  
Compartimentul baterii trebuie să fie închis înainte de a 
începe să utilizați produsul. Dacă nu folosiți aparatul o 
perioadă mai lungă de timp scoateți bateriile din 
compartiment pentru a evita scurgerea acizilor din baterii.  

Bateriile care curg pot cauza electrocutare și defectarea 
contorului consum energie electrică.  
Nu înlocuiți bateriile decât numai după ce contorul consum 
energie electrică este decuplat de la rețeaua de alimentare.  
Nu înlocuiți bateriile decât cu altele de același tip. Nu 
amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu aruncați bateriile 
uzate la gunoiul menajer. Eliminați bateriile uzate numai în 
locurile de colectare special amenajate.  
 

5. Întreținerea și curățarea  
Produsul nu are nevoie de întreținere. Nu deschideți și nu 
dezmembrați aparatul. Decuplați contorul consumul energie 
electrică de la priză și de la aparatul conectat înainte de a 
începe să-l curățați.  
Ștergeți carcasa aparatului cu o cârpă moale.  
 

6. Eliminarea deșeurilor  
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului 
înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resur-
selor 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 împreună cu gunoiul menajer.  

 

7. Declarație de conformitate  
Simbolul CE confirmă conformitatea cu următoarele directive 

europene: 
2006/95/EC Directiva joasă tensiune  

2004/108/EC Directiva compatibilitate electromag-
netică 

Declarația de conformitate se află în posesia producătorului.  
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.  
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr. 61, Oradea, România) şi Hugo Brennenstuhl GmbH & 
Co. KG (Seestraße 1 – 3, D-72074 Tübingen, Germania). 
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 și parțială, este interzisă.  
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi manualului de utilizare. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări 
de natură tehnică sau de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2016 Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG & German Electronics SRL 
(ediţia în limba română) 
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