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MANUAL DE UTILIZARE 
 

PRIZĂ PROGRAMABILĂ DIGITALĂ 
DCF CU ILUMINARE DE FUNDAL 

Cod produs: 552447 

 
 

Domenii de utilizare 
Produsul dispune de o priză care este pusă și scoasă din 
funcțiune prin intermediul temporizatorului integrat. 
Manevrarea, respectiv programarea se fac cu ajutorul 
tastelor și displayului LC.  
Ora poate fi setată manual și automat folosind semnalul orar 
DCF. 
Displayul LC dispune de iluminare de fundal în albastru, care 
este folosită pentru a citi confortabil datele afișate pe ecran, 
dar și drept lumină de veghe.  
Produsul se conectează la o priză cu împământare cu o 
tensiune de rețea de 230 V/AC, 50 Hz.  
Puterea absorbită de consumatorul conectat la priza progra-
mabilă nu are voie să depășească valoarea de 3680 W.  
Produsul poate fi folosit numai în spații interioare uscate și 
închise.  
Urmați întocmai instrucțiunile de siguranță prezentate în 
acest manual. Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte 
de a începe să folosiți acest produs. Păstrați manualul 
pentru consultări ulterioare. Înmânați acest manual și altor 
persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Produsul 
nu are voie să fie modificat sau reconfigurat! 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  

 

Explicații simboluri, inscripționări 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când 
există pericole legate de sănătatea umană, de ex. 
electrocutare. 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în 
manevrare.  
Produsul poate fi folosit numai în spații interioare 
uscate și închise. Produsul nu are voie să devină 
umed sau ud.  

 

Conținut colet  
 Priză programabilă digitală 

 Manual de utilizare  
 

Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanție. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situații! 

Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau 
umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță 
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanție!  
 

a. Generalități 
 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 

permise reconfigurarea și/sau modificarea produsului. 
Nu deschideți / dezmembrați aparatul. Produsul nu 
include părți componente care necesită întreținere.  

 Întreținerea sau repararea aparatului poate fi realizată 
numai de către un specialist sau atelier service, care sunt 
familiarizați cu pericolele și reglementările legale.  

 Produsul este construit în clasa de protecție I. El poate 
funcționa numai cu alimentare de la o priză cu 
împământare. 

 Priza programabilă este echipată cu siguranță pentru 
copii. Dispozitivul mecanic de protecție eliberează cele 
două orificii ale prizei abia după ce fișele ștecărului 
pătrund simultan în cele două orificii ale prizei.  

 Manifestați atenție sporită în prezența copiilor, căci 
aceștia pot încerca să introducă diverse obiecte în 
orificiile aparatului. Astfel aparatul se va distruge și în 
plus există pericolul unui șoc electric! 

 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. Instalați produsul în așa fel încât să nu 
poată ajunge în mâinile copiilor. 

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

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 
căderea chiar și de la înălțimi mici pot defecta aparatul.  

 

b. Funcționarea  
 Produsul poate funcționa numai în spații interioare 

închise și uscate, el nu are voie să devină umed sau ud! 
Nu instalați niciodată produsul în imediata apropiere a 
unei băi, duș, cadă etc. Pericol de electrocutare! 

 Nu atingeți, manevrați, introduceți/scoateți din priză 
produsul cu mâinile umede sau ude. Pericol de 
electrocutare! 

 Feriți produsul de temperaturi extreme, acțiunea directă 
a razelor de soare sau vibrații puternice. 

 Nu este permisă funcționarea produsului în spații cu mult 
praf, gaze, vapori sau solvenți inflamabili. Pericol de 
explozie și incendiu!  

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

 Nu lăsați niciodată să funcționeze fără supraveghere 
aparate precum ventilatoare, radiatoare, suflante de aer 
cald. Nu recomandăm conectarea acestor aparate la 
priza digitală programabilă. Pericol de incendiu!  

 Nu trageți de cablu atunci când scoateți consumatorul 
din priza digitală programabilă, ci numai de ștecăr.  

 Nu suprasolicitați produsul. Țineți cont de valoarea 
indicată pentru puterea conectată în cap. „Date tehnice”.  

 Nu interconectați mai multe prize digitale programabile 
între ele! În caz contrar se poate ajunge la suprasarcină. 
Pericol de incendiu! 
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 Nu acoperiți produsul în timpul funcționării. Priza digitală 
programabilă se supraîncălzește în caz de valori mari 
pentru puterea conectată, ceea ce poate duce la 
acumularea căldurii și la incendiu! 

 Produsul este liber de tensiune numai cu ștecărul scos 
din priza de perete.  

 Nu mai folosiți produsul dacă prezintă daune. Pericol de 
moarte prin electrocutare! 

 Eliminați produsul în mod ecologic. 

 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în 
siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi 
operat.  

 Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioa-
dă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

 Scoateți întotdeauna produsul din priză înainte de a-l 
curăța sau dacă nu-l folosiți o perioadă mai lungă de 
timp. 

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

 Nu turnați niciodată lichide peste aparatele electrice și 
nu amplasați lângă produs obiecte umplute cu lichide. 
Dar dacă în interiorul aparatului pătrunde lichid sau un 
obiect decuplați imediat priza de perete de la alimentare 
prin decuplarea siguranței automate. Abia după aceea 
scoateți produsul din priză și duceți aparatul într-un 
atelier service. Nu mai puneți aparatul în funcțiune. 

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

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

 

Punerea în funcțiune, utilizarea 
Respectați instrucțiunile de siguranță și toate 
informațiile incluse în manualul de utilizare! 
 

 Conectați priza programabilă digitală la o priză de perete 
cu împământare.  

În starea sa de livrare acumulatorul NiMH, care 
garantează păstrarea setărilor în caz de pană de 
curent (sau la conectarea produsului la o altă priză 
de perete), este descărcat.  
Deoarece displayul LC este alimentat de urgență de 
la acumulatorul NiMH se poate ca la punerea în 
funcțiune a produsului ecranul să nu aibă rata 
optimă de contrast. Însă după 1 – 2 ore de 
încărcare ale acumulatorului NiMH ar trebui ca 
această rată de contrast să se normalizeze. 
Acumulatorul NiMH este complet încărcat după 
cca. 10 ore; dacă produsul este decuplat de la priza 
de perete (de ex. depozitare) setările/programările 
se păstrează încă cca. 9 ore cu acumulatorul 
complet încărcat. 

 Receptorul DCF integrat în priza programabilă digitală 
are nevoie de cca. 10 – 15 minute pentru a recepționa 
semnalul orar DCF după conectarea produsului la o priză 
de perete. În această perioadă de timp pe ecran ora este 

afișată sub forma „-----„, iar simbolul recepție wireless 
clipește în colțul din stânga jos al ecranului. 
Emițătorul DCF din apropierea orașului Frankfurt am 
Main are o rază de acțiune de maxim 1500 km, care 
poate ajunge și la 2000 km în condiții ideale. Setarea orei 
afișată de priza programabilă digitală se face automat în 
interiorul acestei raze de acțiune (inclusiv comutarea oră 
de vară/iarnă).  
După recepționarea semnalului orar DCF priza 
programabilă digitală sincronizează zilnic ora cu ajutorul 
a mai multor încercări de recepție care au loc noaptea (la 
orele 2:00, 4:00 și 6:00), căci acum sunt cele mai puține 
interferențe cauzate de aparatele electrice/electronice.  
O singură recepție pe zi a semnalului DCF este suficientă 
pentru a menține deviația orei la mai puțin de 1 secundă. 
Raza de acțiune wireless DCF este diminuată de 
apropierea produsului față de alte aparate electronice 
(de ex. TV, computer) sau obiecte metalice (uși de oțel, 
calorifere, construcții din beton armat etc.). 

 Dacă nici după 15 minute pe ecranul LCD nu se afișează 
ora exactă conectați produsul la o altă priză de perete.  
Pentru a relua recepția semnalului orar DCF apăsați tasta 
îngropată Reset (sub tasta HRS), de ex. cu o scobitoare. 
Alternativ setați ora manual pe „0:00”.  
Dacă condițiile de recepție nu sunt bune puteți seta 
manual ora și data, vezi cap. următor.  

 

Setarea manuală a orei și zilei săptămânii 
Funcția este utilă numai dacă în locul de instalare al 
aparatului nu se poate recepționa semnalul orar 
DCF. După prima punere în funcțiune a aparatului 
(conectarea la priza de perete pentru încărcarea 
acumulatorului) așteptați cca. 10 minute. Dacă este 
nevoie conectați aparatul la o altă priză de perete; 
păstrați o distanță suficientă față de alte aparate 
electronice, cabluri și obiecte metalice. Reactivați 
recepția semnalului orar apăsând scurt tasta îngro-
pată Reset (sub tasta „HRS”). Dacă recepția are loc 
atunci se suprapune peste ora afișată pe aparat.  

Pentru a seta ora manual procedați după cum urmează: 

 Produsul trebuie să se afle în modul de afișare al orei. 

 Apăsați tasta „HRS” timp de cca. 2 secunde, până ce pe 
display clipesc ora și data (dacă la prima punere în 
funcțiune nu este setată încă ora aparatul afișează „--:--
„). Eliberați tasta. 

 Dacă timp de 8 secunde nu apăsați nicio tastă se iese 
automat din modul setări. 

 Apăsați scurt tasta „HRS” pentru a seta ora (mențineți 
tasta apăsată pentru modificarea mai rapidă a valorilor). 

 Apăsați scurt tasta „MIN/CD” pentru a seta minutele 
(mențineți tasta apăsată pentru modificarea mai rapidă a 
valorilor). 

 Tasta „DAY/WEEK” este folosită pentru setarea zilei 
săptămânii („MO“ = luni, „DI“ = marți, „MI“ = miercuri, 
„DO“ = joi, „FR“ = vineri, „SA“ = sâmbătă, „SO“ = 
duminică).  

 Salvați setările apăsând tasta „MENU” (alternativ nu 
apăsați nicio tastă timp de 8 secunde), Displayul revine la 
afișarea orei.  

 

Conectarea unui aparat  
 Conectați aparatul la priza programabilă digitală. 
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 Porniți aparatul (de ex. setați comutatorul pe „ON”, 
respectiv „I”). Numai în acest fel va putea priza 
programabilă să pornească, oprească automat 
consumatorul. 

Dacă după pornire aparatul intră în modul standby 
(de ex. anumite sisteme audio stereo, TV) atunci 
acesta nu va putea fi controlat automat de priza 
programabilă digitală.  

 Cu tasta „DAY/WEEK” puteți selecta modul de 
funcționare dorit, vezi cap. următor.  

 

Selectare mod de funcționare (automat/manual) 
Priza programabilă digitală trebuie să se afle în modul 
normal de afișare al orei (iar nu în modul programare etc.). 
Alegeți modul de funcționare cu tasta „DAY/WEEK”; acesta 
este afișat pe display: 

Priza programabilă și astfel consumatorul sunt 
permanent pornite. Programele de comutare nu 
sunt active. 
Priza programabilă digitală și astfel consumatorul 
sunt permanent oprite. Programele de comutare nu 
sunt active. 
Priza programabilă digitală funcționează conform 
programelor activate și setate de utilizator. 
Explicații: 
Grupă de programe = timpul de pornire și de oprire 
sunt introduse.  
Grupă de programe activată = grupa de programe 
nu este simbolizată prin „- - : - - „ (vezi finalul cap, 
„Programarea”).  
 

Programarea 
Pentru a activa modul programare apăsați scurt tasta 
„MENU”. Pe display apare primul timp de pornire al primei 
grupe de programe. 

O grupă de programe este compusă dintr-un timp 
de pornire și un timp de oprire, care trebuie să fie 
programate unul după altul. Dacă din greșeală se 
programează numai timpul de pornire, atunci 
consumatorul conectat nu va fi oprit, decât numai 
după activarea unei alte grupe de programe.  

De aceea programați întotdeauna un timp de pornire, iar 
apoi unul de oprire (de ex. pentru grupa de programe 1: 
pornirea la ora 07:00. oprirea la ora 08:00). 
Cifra din dreapta, de lângă oră, indică grupa momentană de 
programe. Cele două simboluri bec din marginea de jos a 
displayului indică timpul de pornire, respectiv de oprire 
pentru grupa de programe.  

 
Timp de pornire 
 
Timp de oprire 
 

Dacă apăsați de mai multe ori tasta „MENU” comutați la 
următorul timp de pornire/oprire al grupei de programe. 
Dacă pe display apare „CD” înseamnă că este activat modul 
countdown. Succesiunea afișărilor este următoarea: 

 
Pentru a programa timpul de pornire procedați după cum 
urmează: 

 Cu tasta „MENU” alegeți prima dată timpul de pornire al 

unei grupe de programe (de ex. ). Numărul grupei de 

programe (1, 2, 3 sau 4) apare în dreapta, lângă timpul 
de pornire/oprire. 

 Cu tasta „HRS” setați ora (mențineți apăsată tasta pentru 
modificarea mai rapidă a valorilor). 

 Cu tasta „MIN/CD” setați minutele (mențineți apăsată 
tasta pentru modificarea mai rapidă a valorilor). 

 Cu tasta „DAY/WEEK” puteți selecta ziua (respectiv 
combinația de zile) în care trebuie realizat programul. 
Zilele săptămânii sunt afișate în marginea superioară a 
displayului: 

MO DI MI DO FR SA SO fiecare zi a săptămânii, 
de luni până duminică 

MO > DI > MI > DO > FR > SA > SO zile individuale 
MO MI FR    luni, miercuri, vineri 
DI DO SA    marți, joi și sâmbătă 
MO DI MI    luni, marți și miercuri 
DO FR SA    joi, vineri și sâmbătă 
MO DI MI DO FR    de luni până vineri 
MO DI MI DO FR SA   de luni până sâmbătă 
 

Prescurtările folosite: 
MO luni 
DI marți 
MI miercuri 
DO joi 
FR vineri 
SA  sâmbătă 
SO duminică  
 

 Dacă nu se apasă nicio tastă timp de mai multe secunde, 
atunci sunt salvate setările realizate până acum, iar pe 
display apare afișarea pentru oră. 
Cu aceasta se iese din modul programare. 

 

Pentru a programa timpul de oprire procedați după cum 
urmează: 

 Apăsați tasta “MENU” pentru selecția și afișarea timpului 
de oprire pentru grupa respectivă de programe (ex. 

„1 ”).  

 Cu tasta “HRS” setați ora (mențineți tasta apăsată pentru 
modificarea mai rapidă a valorilor). 

 Cu tasta “MM/CD” setați minutele (mențineți tasta 
apăsată pentru modificarea mai rapidă a valorilor). 

 Cu tasta “DAY/WEEK” selectați ziua săptămânii (respectiv 
grupa de zile ale săptămânii) în care trebuie realizat 
programul setat. Ziua săptămânii apare în marginea 
superioară a displayului. 

Programați aici aceeași zi a săptămânii (respectiv 
aceeași combinație de zile) ca și la timpul de 
pornire. 

 Dacă timp de mai multe secunde nu apăsați nicio tastă se 
salvează setările actuale, iar pe display apare afișarea 
pentru oră.  
Cu aceasta se iese din modul programare.  

 
Activarea/dezactivarea timpului de pornire, respectiv 
timpului de oprire al unei grupe de programare 
Puteți dezactiva temporar o anumită grupă de programe, de 
ex. în concediu. Setările realizate se păstrează, dar 
programul nu se mai execută.  
 

Dezactivarea grupei de programe: 

 Pentru a dezactiva timpul de pornire, respectiv timpul de 
oprire al unei grupe de programe (de ex. în concediu) 
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alegeți cu tasta “MENU” timpul de pornire, respectiv 
timpul de oprire al grupei de programe. 

 Apăsați tasta DAY/WEEK mai mult de 2 secunde; pe 
display apare “- - : - -“; timpul de pornire, respectiv 
oprire al grupei de programe este dezactivat și nu este 
executat (timpul de pornire/oprire existent nu este șters 
– se dezactivează numai executarea programului).  

Dezactivați întotdeauna timpul de pornire și timpul 
de oprire al respectivei grupe de programe.  
 

Reactivarea grupei de programe: 

 Cu tasta “MENU” alegeți timpul de pornire, respectiv 
oprire al grupei de programe și apăsați scurt una dintre 
cele 3 taste: “HRS”, “MIN/CD” sau “DAY/WEEK”.  

 Dacă timpul de pornire, respectiv oprire a fost deja 
programat (iar timpii sunt salvați), atunci acesta va fi 
reactivat și afișat pe display; programul de comutare este 
din nou activ.  

Activați întotdeauna timpul de pornire și timpul de 
oprire al respectivei grupe de programe.  
 

Modul countdown  
În modul countdown puteți seta un interval de timp de la 1 
minut până la maxim 23 ore, 59 minute. După pornirea 
numărătorii inverse consumatorul este pus în funcțiune. 
Acesta este oprit după scurgerea intervalului de timp setat 
(0:00:00).  

După startul numărătorii inverse se dezactivează 
toate programele automate de comutare. Acest 
lucru înseamnă că la timpii și în zilele săptămânii 
definite în grupele de programe nu se mai 
realizează pornirea, respectiv oprirea automată.  
 

Setarea intervalului de timp pentru countdown 

 Aparatul se află în modul normal de afișare al orei. 

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta „MENU” până ce 
sus în stânga pe display apare „CD”.  

 Cu tasta „HRS” setați ora (mențineți tasta apăsată pentru 
modificarea mai rapidă a valorilor). 

 Cu tasta “MIN/CD” setați minutele (mențineți tasta 
apăsată pentru modificarea mai rapidă a valorilor). 

 Dacă timp de mai multe secunde nu apăsați nicio tastă se 
salvează setările realizate până acum, iar pe display 
apare ora.  
Cu aceasta ați încheiat modul programare.  

 

Start numărătoare inversă 

 Aparatul se află în modul normal de afișare al orei. 
Apăsați scurt tasta “MIN/CD” pentru a porni 
numărătoarea inversă.  

Acest lucru este posibil numai dacă anterior ați 
setat timpul pentru countdown, așa după cum este 
descris mai sus.  
Consumatorul este pornit, pe display apare timpul 
contorizat, iar sus în stânga simbolul “CD”.  

 În timp ce se desfășoară numărătoarea inversă puteți 
comuta între afișarea orei și afișarea timpului pentru 
countdown folosind tasta “MENU”. În afișarea pentru oră 
clipește simbolul “CD” atunci când se derulează 
numărătoarea inversă.  

 După scurgerea timpului setat (countdown 0:00:00 pe 
display) consumatorul este oprit, iar după 8 secunde 
displayul revine la afișarea orei.  

Oprirea înainte de termen a numărătorii inverse 

 Pe display trebuie să apară timpul măsurat (dacă este 
nevoie apăsați scurt tasta “MENU”). 

 Pentru a opri numărătoarea inversă apăsați scurt tasta 
“MIN/CD” sau “DAY/WEEK”.  
Se afișează numărătoarea inversă inițială, consumatorul 
este oprit. După 8 secunde aparatul revine la afișarea 
normală a orei. 
Dacă doriți puteți reîncepe numărătoarea inversă.  

 

Comutare între modul 12h și 24h 
 Aparatul trebuie să se afle în modul de afișare al orei. 

 Apăsați scurt tasta „HRS” pentru a comuta între modul 
12h și 24h. 

 În modul 12h deasupra secundelor apare simbolul „AM” 
în prima jumătate a zilei și simbolul „PM” în a doua 
jumătate a zilei.  

 

Resetarea 
Pentru a reseta aparatul apăsați scurt cu o scobitoare tasta 
îngropată Reset. 
Se aprind scurt toate segmentele displayului, iar apoi se dă 
startul la recepția DCF (așa după cum este descris la cap. 
„Punerea în funcțiune”).  

După resetare setările programate pentru timpul de 
pornire/oprire și countdown se păstrează.  
 

Iluminarea displayului/funcție lampă de veghe  
Cu comutatorul  puteți activa sau dezactiva iluminarea 
displayului. 
Deoarece displayul are o suprafață mare și este luminos 
funcția poate fi folosită și drept lumină de veghe. 

 

Întreținerea și curățarea  
 Produsul nu are nevoie de întreținere. Produsul nu inclu-

de părți componente care să aibă nevoie de întreținere, 
de aceea nu-l deschideți/dezmembrați niciodată. Repara-
țiile sau întreținerea nu pot fi realizate decât de către 
specialiști. 

 Decuplați produsul de la tensiunea de rețea înainte de a-l 
curăța. Scoateți ștecărul din priză. Setările se păstrează 
datorită acumulatorului NiMH integrat.  

 Pentru curățare folosiți o cărpă uscată, moale și curată. 
Nu apăsați prea tare pe display, căci se pot forma 
zgârieturi, iar displayul se poate defecta. 

 Ștergeți praful cu o perie cu fire lungi, moi și curate și cu 
un aspirator. 

 Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare, 
soluții pe bază de alcool sau alte soluții chimice, căci 
acestea pot afecta carcasa sau distorsiona funcționarea 
aparatului.  

 

Eliminarea deșeurilor 
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.  
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Date tehnice 
Tensiune de funcționare 230 V/AC, 50 Hz 
Putere conectată  max. 3680 W 
Clasa de protecție  I 
Versiune releu; decuplare monopolară 
Siguranță copii  da, integrată în priză 
Timpi de comutare pe zi 4 programe on / off 
Durată minimă comutare 1 min 
Durată countdown 1 min până la max. 23 h, 59 min 
Stocarea datelor acumulator intern NiMH (max. 10 

h cu acumulator complet încărcat) 
Temperatură ambientală 0 °C până la +40 °C 
Umiditate ambientală 0% - 90% umiditate relativă, fără 

condens  
Dimensiuni 70,5 x 132 x 37 mm (l x Î x A, fără 

ștecăr) 
Greutate  225 g 

 
 
 
 

Declarație de conformitate 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 

Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament: Priză programabilă digitală DCF 
Model:  EMT769ARCC 
Cod produs: 552447 

 
este în conformitate cu următoarele directive, norme 
și/sau regulamente: 
 

VDE 0620-1: 2010 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 60730-1: 2000 + A1: 2004 + A16: 2007 + A2: 2008; 
EN 60730-2-7: 2010; 
 
Directiva LVD 2006/95/EC 
EN 60730-1: 2000 + A1: 2004 + A2: 2002 + A12: 2003 + A13: 
2004 + A14: 2005 + A16: 2007; 
EN60730-2-7: 2010; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 

 
 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

Hirschau, 08 august 2012 
Loc și dată 
 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 

 


