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Acest manual de utilizare însoțește produsul. Manualul include instrucțiuni importante privind punerea în funcțiune și operarea 
produsului. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  
Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 
 
 

1. Introducere 
 

Stimate client, 
Ați luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® și pentru aceasta vă mulțumim. 
Ați achiziționat un produs de calitate superioară aparținând unui brand care se distinge prin competența tehnică, performanța 
extraordinară și inovația permanentă în domeniul instrumentelor de măsură și al tehnologiilor de încărcare și de rețea. 
Produsele care aparțin brandului Voltcraft® oferă soluții optime și satisfac chiar și cele mai exigente cerințe ale pasionaților de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesioniști. Și încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susținută de un raport calitate-preț 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în același timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
Toate denumirile și descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile 
rezervate.  

 

2. Domenii de utilizare 
 

Contorul energie este conceput pentru măsurarea și analizarea datelor de consum ale aparatelor electrice. Aparatul de măsură 
se conectează între priză și consumator, fără a fi nevoie de alte operații de instalare. Funcționarea contorului este permisă 
numai la o priză cu împământare cu o tensiune de rețea de 230 V/AC 50 Hz. Nu depășiți valoarea maximă pentru puterea 
nominală de 3680 W. 
Pentru a calcula datele de consum introduceți tariful actual pentru energia electrică. Contorul realizează și o prognoză costuri pe 
zi, săptămână, lună și an. Datele de consum pot fi afișate și setate pe aparat, independent de prezența unei prize, deoarece în 
contor este integrat un acumulator. Aparatul de măsură nu este calibrat oficial și de aceea nu poate fi folosit în scopuri de 
tarifare.  

 

Produsul este testat EMC și îndeplinește cerințele directivelor naționale și europene în vigoare. Declarația de conformitate și 
documentația necesară se află în posesia producătorului. 
Aparatul poate fi folosit numai în spații închise, iar nu în aer liber. Evitați neapărat contactul cu umiditatea, de ex. din băi etc. 

 

Acest produs este realizat conform directivelor naționale și europene în vigoare. 
Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului. Orice 
altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, precum incendiu, 
scurtcircuitare, electrocutare etc. Vă rugăm citiți în întregime manualul înainte de a începe să utilizați produsul. Păstrați 
manualul pentru consultări ulterioare. Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 

 

 
Respectați toate instrucțiunile de siguranță și informațiile din acest manual de utilizare.  
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3. Elementele de control 
 

 
 
 

1 Priză cu împământare cu siguranță copii 
2 Tasta RESET 
3 Tasta SET pentru setare și configurare 
4 Tasta F pentru setarea prognozei 
5 Tasta  (sus) 
6 Tasta  (jos) 
7 Display: domeniul de afișare jos 
8 Display: domeniul de afișare sus 
9 Modul setare 
10 Modul actual 
11 Modul prognoză 
12 Afișarea orei, costurilor totale și timpului 
13 Afișarea consumului total de energie și a GHG/CO2 
14 Simbol consum scăzut de energie în standby 
15 Afișare factor de putere (PF), Volt (V), Amper (A), Watt 

(W) și Hertz (Hz) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simboluri afișate pe display 
Setare 
Afișarea puterii în modul low-energy standby 
Afișarea puterii în modul standby 
Tarif 
Afișarea valorii maxime 
Afișarea suprasarcinii 
Afișarea factorului de putere 
Simbol consum scăzut în standby 
Volt 
Amper 
Hertz 
Watt 
Afișarea costurilor actuale/consumului 
Afișare în modul previzualizare 
Starea aparatului conectat 
Starea aparatului conectat 
Aparat oprit sau aparat neconectat 
Afișarea datei 
Afișarea datei 
Afișarea datei 
Prognoză costuri pe zi 
Prognoză costuri pe săptămână 
Prognoză costuri pe lună 
Prognoză costuri pe an 
Valoare totală 
Afișare costuri 
Durată măsurători 
Simbol oră în modul de afișare 12 h (de la 12:00 la 23:59) 
pe kilowatt oră 
Energie 
GHG (gaz cu efect de seră)/CO2 
kilogram pro kilowatt oră 
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4. Explicații simboluri 
 

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

Acest aparat corespunde normelor CE și îndeplinește normele europene în vigoare.  
 
 

5. Instrucțiuni de siguranță 
 

Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizați produsul.  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanție. 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. Persoane/produs 
 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecția la locul de muncă în 

cazul folosirii aparatelor electrice.  

 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 suprasolicitați produsul. Respectați valorile din cap. ”Date tehnice”. 

 Nu conectați la acest contor mai multe aparate simultan. Nu conectați mai multe aparate folosind de ex. un prelungitor.  

 Nu acoperiți produsul în timpul funcționării. 

 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în raza de acțiune a copiilor sau animalelor de companie.  

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

 Feriți aparatul de acțiunea directă a razelor solare, de căldură sau frig extrem, umiditate, vibrații puternice, praf, gaze, vapori 
sau solvenți inflamabili.  

 Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice prea puternice. 

 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 perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

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

 Respectați instrucțiunile de utilizare și de siguranță ale aparatelor conectate la acest produs.  
 

b. Baterii/acumulatoare 
 Acumulatorul este fix integrat în aparatul. Acumulatorul nu poate fi înlocuit. 

 Feriți învelișul acumulatorului de daune. În caz contrar există pericol de explozie și incendiu! 

 Nu scurtcircuitați niciodată contactele/conexiunile acumulatorului. Nu aruncați acumulatorul/produsul în foc. Pericol de 
explozie și incendiu.  

 Încărcați acumulatorul la intervale regulate de timp, chiar și atunci când nu folosiți produsul. Din cauza tehnicii utilizate nu 
este nevoie de descărcarea acumulatorului înainte de încărcare.  
 

c. Diverse 
 Adresați-vă unui specialist dacă aveți nelămuriri legate de funcționarea, siguranța sau conectarea aparatului. 

 Întreținerea, operațiile de ajustare și de reparații nu pot fi realizate decât de către personal specializat. 

 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. 

 
 

6. Conținut colet 
 

 Contor energie  

 Manual de utilizare  
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7. Punerea în funcțiune 
 

Produsul se poate defecta în caz de suprasarcină. În aceste condiții se pierde dreptul la garanție. 
Nu interconectați între ele mai multe contoare de energie. 
Nu folosiți aparatul în spații în care există pericol de explozie. 
Evitați apropierea de câmpurile magnetice puternice (motoare etc.). 
Evitați șocurile și vibrațiile puternice, precum și funcționarea în bătaia directă a razelor de soare. 
Aparatul corespunde categoriei măsurători II pentru utilizarea cu aparate ce sunt conectate direct la rețeaua de 
alimentare printr-un ștecăr.  
 

Conectați contorul energie la o priză de perete cu împământare cu tensiune alternativă 230 V/AC 50 Hz. Aveți grijă ca aparatul 
electric ce urmează să fie contor să fie oprit. Introduceți ștecărul aparatului electric în priza cu împământare (1). 
Porniți aparatul electric și așteptați câteva secunde până ce aparatul de măsură afișează primele valori măsurate.  
Înainte de putea folosi toate funcțiile produsului trebuie să realizați câteva setări .  
Contorul energie dispune de două moduri de afișare:  
CURRENT (Actual) și FORECAST (Prognoză) 
În modul actual sunt afișate toate datele (consumul de energie, costurile etc.) cu valorile acumulate. În modul prognoză toate 
datele se bazează pe un interval de timp fix de o zi, o săptămână, o lună sau un an.  
CURRENT (Actual)  Datele măsurate actual 
FORECAST (Prognoză) Prognoza consum și costuri pe zi/săpt./lună/an  
 
În modul actual aveți la dispoziție 4 funcții de afișare: 
ON: funcționarea online; Standby: costuri energie în standby; OFF: costuri energie în modul offline; fără afișare: valoare totală.  
Pentru a folosi aceste funcții trebuie să definiți o valoare limită pentru modul standby. Setarea din fabricație pentru modul 
standby este de 0,5 W.  
 

a. Afișări pe display 
 
 
Zona superioară a displayului: 
Apăsați tasta (5)  pentru a comuta între valori. 
 
Zona inferioară a displayului: 
Apăsați tasta (6)  pentru a comuta între valori.  
 
 

Meniul afișat în zona superioară a displayului:   Meniul afișat în zona inferioară a displayului: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
În modul actual (CURRENT) cu tasta SET (3) puteți selecta ON, STANDBY, OFF sau fără afișare (valoare totală).  
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8. Manevrarea 
 

a. Setarea orei:  
1. Apăsați tasta SET timp de cca. 3 secunde. 
2. Apăsați o dată tasta SET. Clipește simbolul oră 24Hr sau 12Hr (fig. 11 + 12). 
3. Cu tasta 5  sau 6  alegeți 24Hr sau 12Hr.  
4. Confirmați setarea cu tasta SET. 
5. Clipește afișarea pentru oră. Setați ora cu tasta 5  sau 6  și confirmați cu tasta SET (fig. 13). 
6. Clipește afișarea pentru minute. Setați minutele cu tasta  sau  și confirmați cu tasta SET (fig. 14).  

 
 
Apăsați tasta  pentru a comuta în zona pentru setarea tarifului curentului.  
 

b. Setarea tarifului pentru curent ”Costuri/kWh”: 
1. Puteți introduce 2 tarife și 2 timpi în interval de 24 de ore. Apăsați o dată tasta SET. Clipește simbolul pentru valută (fig. 16). 
2. Puteți alege între valutele „€“, „$“, „£“ sau „CHF“. Confirmați selecția cu tasta SET.  
3. Clipește valoarea pentru tarif. Setați tariful cu tasta  sau  și confirmați cu tasta SET (fig. 16, 17), 
4. Clipește afișarea pentru oră. Setați ora cu tasta  sau  și confirmați cu tasta SET. Clipește afișarea pentru minute. Setați 

minutele cu tasta  sau  și confirmați cu tasta SET (fig. 18, 19).  
5. Apăsați tasta SET pentru a introduce cel de-al doilea tarif. Clipește valoarea pentru tarif. Urmați pașii 3 – 4. După confirmarea 

cu tasta SET afișarea comută la tarif 1.  

 
 
Apăsați tasta  pentru a comuta la setarea curentului în modul standby.  

 

c. Setarea modului standby: 
1. Apăsați o dată tasta SET. Clipește valoarea pentru curent (fig. 20 + 21). 
2. Funcția setează valoarea curentului în standby, ce este folosită pentru calculul consumului total de energie. Setați valoarea 

cu tasta  sau  și confirmați cu tasta SET. Fiecare cifră trebuie să fie setată individual. Domeniul de setări: 0,001 – 9,999 
W.  

3. După setarea curentului în standby displayul comută în zona pentru consumul minim în standby. Pe display apare simbolul 

 pentru consumul minim în standby (fig. 22).  
4. Realizați setarea la fel ca și la modul standby normal și confirmați cu tasta SET. Domeniul de setări: 0,1 – 9,9 W.  

 
 
Apăsați tasta  pentru a comuta la setarea valorii limită pentru GHG/CO2.  

 

d. Setarea valorii pentru GHG/CO2 
1. Apăsați o dată tasta SET. Clipește valoarea pentru GHG (gaz de seră)/CO2 (fig. 24). 
2. Setați valoarea cu tasta  sau  și confirmați cu tasta SET. Fiecare cifră trebuie setată individual.  
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Apăsați tasta  pentru a trece la setarea pentru suprasarcină (OVERLOAD).  
 

e. Setare OVERLOAD:  
1. Apăsați o dată tasta SET. Clipește valoarea pentru W (wați) (fig. 27). 
2. Setați valoarea maximă de curent, care dacă este depășită duce la declanșarea alarmei pentru suprasarcină ; setați această 

valoare cu tasta  sau  și confirmați cu tasta SET. Fiecare cifră trebuie să fie setată individual.  

 
 
Funcția OVERLOAD este folosită pentru protecția aparatului electric conectat de daunele produse de suprasarcină. Dacă 
valoarea limită este depășită în timpul funcționării aparatului conectat se declanșează alarma, iar simbolul OVERLOAD 
(suprasarcină) clipește. Opriți aparatul conectat și decuplați-l de la alimentare dacă acest lucru este necesar din cauza 
suprasarcinii, respectiv siguranței.  
Apăsați tasta  pentru a comuta la punctul din meniu ștergerea setărilor utilizatori CLR.  
Apăsați încă o dată tasta  pentru a sări peste acest punct din meniu dacă nu doriți să modificați setările utilizatori.  

 

f. Setare CLR:  
Aici aveți la dispoziție două funcții: 
1. „CLr ALL dAtA“: Se șterg toate datele și se reiau setările din fabricație. 
2. „CLr USEr SEt“: Se șterg toate setările utilizator.  

 
1. Apăsați o dată tasta SET. Pe ecran apare CLr (fig. 28). 
2. Apăsați încă o dată tasta SET. Pe display apare CLr ALL dAtA (fig. 29).  
3. Apăsați tasta  sau . Pe display apare CLr USEr SEt (fig. 30). 
4. Apăsați tasta F (4) cca. 3 secunde. După un scurt bip se șterg următoarele valori: 

tarif, curent standby, GHG/CO2, putere maximă 
5. Apăsați tasta  sau . Pe ecran apare CLr ALL dAtA. Apăsați tasta F timp de cca. 3 secunde. Se șterg următoarele valori:  

kWh, costuri energie, timpul stocat, GHG/CO2, valoarea maximă pentru wați și amperi.  
6. Apăsați tasta SET timp de cca. 3 secunde pentru a ieși din meniul setări sau apăsați tasta pentru a comuta la punctul 

”Setarea orei”. 

 
 

g. Resetare aparat: 
1. Dacă displayul aparatului nu funcționează normal puteți reseta aparatul cu tasta RESET (2). Ora și valorile pentru consumul 

de energie a zilei (în intervalul de timp 00:00 – 23:59) sunt resetate la 0. După aceea trebuie să setați din nou ora.  
 

h. Afișarea prognozei:  
1. Pentru a afișa prognoza (FORECAST) pe baza consumului actual și pentru intervalele de timp setate, trebuie să conectați 

aparatul la alimentare. Apăsați tasta F timp de cca. 3 secunde pentru a intra în modul Prognoză. 
2. Apăsați tasta  pentru afișarea prognozelor pentru consumul de energie, costuri și GHG/CO2 pentru intervalele de timp 

setate.  
3. Apăsați tasta SET pentru a comuta între consumul de energie în kWh și GHG/CO2 în kg (fig. 31 + 32). 
4. La fiecare apăsare a tastei  afișarea se modifică după cum urmează: 

DAY (zi) – WEEK (săptămână) – MONTH (lună) – YEAR (an) (fig. 31, 32, 33, 34).  
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Puteți realiza o prognoză și pe baza valorilor acumulate. În acest sens trebuie să decuplați contorul energie de la alimentare. 
Apăsați tasta F timp de cca. 3 secunde pentru a intra în modul prognoză. Urmați pașii 1 – 4 pentru afișarea valorilor acumulate 
pro zi, săptămână, lună sau an. Pentru a ieși din modul prognoză apăsați tasta F timp de cca. 3 secunde.  
   

9. Iluminarea de fundal 
 

După conectarea aparatului la alimentare se activează automat iluminarea de fundal la fiecare apăsare a vreunei taste. Ecranul 
se stinge automat după cca. 15 secunde.  

 

10. Întreținerea și curățarea 
 

 Înainte de curățare separați aparatul de la alimentare. 

 Nu deschideți aparatul și nu folosiți soluții de curățare. 

 Cu excepția curățării ocazionale aparatul nu are nevoie de întreținere. Pentru curățare folosiți o cârpă uscată, moale, 
antistatică și care nu lasă scame. 

 Nu folosiți soluții chimice sau abrazive pentru a curăța aparatul.  
 

11. Eliminarea deșeurilor 
 

În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 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.  

 

12. Date tehnice 
 

Tensiune de funcționare  230 V/AC 50 Hz 
Putere absorbită   cca. 0,4 W 
Alimentare internă  1 x baterie NiMH 2,4 V 40 mAh  
Putere/curent max  3680 W / 16 A 
Domeniu măsurători tensiune 190 - 270 V 
Domeniu măsurători frecvență 45 - 65 Hz 
Rezoluție curent    0,001 A (0 - 9,999 A) 

0,01 A (10,00 - 16,00 A) 
Domeniu măsurători putere 0,23 - 3999 W 
Rezoluție putere   0,01W (0,23W - 99,99 W) 

0,1W (100,0W - 999,9W) 
1W (1000W - 3680W) 

Domeniu  factor de putere 0,01 - 1,00 
Rezoluție factor de putere  0,01 
Domeniu măsurători GHG/CO2 0,001 - 999999 kgs 
Rezoluție GHG/CO2   0,001 kg 
Interval durată măsurători  0 h 0 min. - 9999 h 59 min. 
Domeniu setare suprasarcină 1 - 19 A / 1 - 3999 W 
Afișare timp   oră, minute, secunde cu afișare 12/24 h (fără afișarea zilei săptămânii/datei) 
Valută    €, $, £, CHF 
Rezoluție tarif    0,001 
Condiții de funcționare  +5 până la +40 °C, 10 – 90 % u.r. (fără condens) 

altitudine de funcționare: max. 2000 m (deasupra nivelului mării 
Condiții de depozitare  -10 până la +60 °C, 10 – 90 % u.r. (fără condens) 
Dimensiuni (l x Î x A)  125 x 79 x 63 mm 
Greutate   cca. 180 g 

 

Precizie (la 23°C (+/- 5°C)) la distorsiuni armonice 
Tensiune    +/- (1 % + 1 digit) 
Curent    +/- (1 % + 5 digit) 
Putere    +/- (1 % + 1 digit) 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. 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. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2015 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


