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MANUAL DE UTILIZARE 

TERMOSTAT TIP PRIZĂ 
INTERMEDIARĂ MH-850T 

Cod produs: 1323077 

 

Destinația de utilizare  
Produsul servește pentru pornirea, respectiv oprirea automa-
tă a unui consumator electric (de ex. aparat de încălzire sau 
climatizare) imediat după depășirea în jos sau în sus a unei 
anumite valori de temperatură. 
Produsul se conectează la o priză de perete cu împământare. 
În cap. „Date tehnice” găsiți informațiile referitoare la valorile 
de alimentare și puterea maxim absorbită permisă pentru 
consumatorul conectat. 
Citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să 
folosiți produsul; respectați toate instrucțiunile de utilizare și 
de siguranță! 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, poate 
duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Nu este 
permisă reconfigurarea sau modificarea produsului. 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile produsu-
lui incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producăto-
rului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 Termostat de cameră 

 Etichetă cu mesaj de avertizare în engleză/olandeză 

 Manual de utilizare  
 

Explicații simboluri, inscripționări  
Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când 
există pericole legate de sănătatea umană, de ex. 
electrocutare. 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul 
că informația prezentată este importantă, iar instruc-
țiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
Produsul este destinat exclusiv utilizării în spații inte-
rioare uscate; el nu are voie să devină umed sau ud.  
Respectați instrucțiunile din manualul de utilizare. 
 

Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespec-
tării 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 materia-
le sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării ne-
potrivite a aparatului sau a nerespectării instrucți-
unilor 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 arbitrară a 

produsului. Nu deschideți/dezmembrați aparatul. Acesta 
nu include părți componente care să aibă nevoie de 
ajustare sau întreținere. 

 Întreținerea, operațiile de ajustare și de reparații nu pot fi 
realizate decât de către personal specializat, familiarizat 
cu pericolele asociate, respectiv normele în vigoare.  

 Aparatul este construit în clasa de protecție I. El poate fi 
conectat pentru funcționare numai la o priză de perete cu 
împământare. 

 Priza de perete trebuie să se afle în apropierea aparatului 
și să fie ușor accesibilă. 

 Produsul este echipat cu un dispozitiv mecanic pentru 
protecția copiilor. Dispozitivul permite conectarea unui 
aparat la termostat numai dacă cei doi pini ai unui ștecăr 
sunt introduși simultan în orificiile prizei. 

 Manifestați atenție sporită în prezența copiilor, căci 
aceștia nu pot estima pericolele asociate cu aparatele 
electrice. Există pericolul unui șoc electric! 

 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 relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 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 departa-
mentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

b) Locul de funcționare 

 Produsul este adecvat exclusiv utilizării în spații interioare 
uscate; el nu are voie să devină umed sau ud. Nu 
amplasați niciodată produsul în apropierea băilor, 
cabinelor de duș etc. Pericol de moarte prin electrocutare! 

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. Amplasați produsul în așa fel încât să nu 
se afle în raza de acțiune a copiilor. 

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

 Nu este permisă funcționarea aparatului în medii cu 
conținut mare de praf, gaze, vapori sau solvenți 
inflamabili. Pericol de explozie și incendiu!  

 Nu folosiți niciodată aparatul într-o mașină.  
 

c) Manevrarea și funcționarea 

 Nu atingeți niciodată produsul, respectiv ștecărul care va 
fi conectat la priza frontală a termostatului, cu mâinile 
umede sau ude. Pericol de moarte prin electrocutare!  

 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 trageți de cablu atunci când scoateți aparatul conectat 
la termostat, ci numai de ștecăr. Apucați suprafețele 
striate ale ștecărului și scoateți-l din priză.  

 Nu suprasolicitați termostatul. Respectați valorile de 
conexiune prezentate în cap. „Date tehnice”. 

 Nu interconectați între ele mai multe termostate. Acest 
lucru poate duce la suprasolicitarea termostatului. Pericol 
de incendiu! 
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 Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării. Dacă puterea 
conectată este mare termostatul se încălzește, ceea ce în 
caz de acoperire a produsului poate duce la supraîncălzire 
și incendiu!  

 Aparatul este decuplat de la tensiune numai dacă ștecărul 
este scos din priză! 

 Nu mai folosiți produsul dacă prezintă daune. Pericol de 
moarte prin electrocutare! În acest caz eliminați produsul 
drept deșeu.  
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 

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

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

 Nu turnați niciodată lichide peste sau lângă aparatele 
electrice. Pericol de incendiu sau electrocutare. Dacă 
totuși pătrunde lichid în interiorul aparatului decuplați 
imediat de la alimentare priza de curent la care este 
conectat termostatul (decuplați siguranța automată / 
disjunctorul diferențial). Abia după aceea scoateți ștecărul 
din priză și duceți produsul într-un atelier de reparații. Nu 
mai puneți produsul în funcțiune.  

 

d) Amplasarea sistemului de încălzire/climatizare conectat 

 Respectați instrucțiunile de utilizare ale aparatului de 
încălzire/climatizare conectat la termostat. 

 Din motive de siguranță nu lăsați aparatele de încălzire / 
climatizare să funcționeze fără a fi supravegheate. 

 Păstrați o distanță suficient de mare între aparatul de 
încălzire/climatizare și obiectele inflamabile (ex. perdele).  

 Aparatele de încălzire/climatizare portabile se instalează 
numai pe o suprafață stabilă, netedă, orizontală. 

 Nu acoperiți niciodată aparatele de încălzire/climatizare. 

 Țineți copiii departe de aparatele de încălzire/climatizare. 
Pericol de accidentare, respectiv arsuri, precum și pericol 
de electrocutare! 

 Nu conectați mai multe aparate de încălzire/climatizare la 
termostat.  

 Amplasați aparatul de încălzire/climatizare conectat la 
termostat la o distanță suficient de mare, astfel încât să se 
evite situațiile în care aparatele se influențează reciproc în 
funcționare. În caz contrar operațiile de comutare vor fi 
mult prea frecvente. 

  

Operații pregătitoare  
Instrucțiunile de avertizare de pe plăcuța aparatului sunt în 
limba germană. Coletul include și o etichetă cu mesaj de 
avertizare în limba engleză și olandeză. Lipiți această etichetă 
pe aparat.  
 

Prima punere în funcțiune, încărcarea acumulato-
rului integrat 
Termostatul are integrat un acumulator NiMH. Acesta are 
rolul de a menține valorile setate în cazul unei pene de curent 
(autonomie acumulator max. 200 h).  

În plus, dacă acumulatorul este încărcat, termostatul 
poate fi programat fără a fi conectat la priză.  

Acumulatorul este complet încărcat dacă termostatul 
rămâne conectat la rețeaua de alimentare cca. 8 – 12 
ore. 

La livrare acumulatorul este în mod normal neîncărcat; 
displayul aparatului este inactiv. Pentru a putea programa 
termostatul introduceți-l într-o priză. Imediat după aceea se 
luminează displayul, iar termostatul poate fi pus în funcțiune.  
 

Elementele de control  

 
1. Led de control  
2. Temperatura curentă 

3. Simbol  pentru modul încălzire (priza frontală este 
activată atunci când se depășește în sus valoarea 
minimă setată pentru temperatură) 

4. Simbol  pentru modul răcire (priza frontală este 
activată atunci când se depășește în jos valoarea minimă 
setată pentru temperatură) 

5. Valoarea minimă setată actual pentru temperatură (nu 
este vizibilă dacă termostatul este oprit, iar ledul de 
control (1) nu este aprins) 

6. Tasta RESET: reluarea setărilor din fabricație 
7. Tasta : micșorarea valorii limită pentru temperatură 
8. Tasta : mărirea valorii limită pentru temperatură 

9. Tasta : pornire/oprire termostat  
 

Simbolul  respectiv  apare numai dacă…. 
- termostatul este oprit. 
- s-a atins valoarea limită pentru temperatură cu ter-

mostatul pornit.  
 

Amplasarea termostatului de cameră  
Senzorul de temperatură este integrat în termostat. Din acest 
motiv termostatul măsoară temperatura în locul de 
funcționare (de ex. dacă este montat într-o doză de perete).  

Într-un spațiu închis aerul rece coboară, iar aerul cald 
urcă.  
Din acest motiv s-ar putea să fie nevoie să selectați 
în mod corespunzător valoarea limită de temperatu-
ră, dacă termostatul trebuie să pornească un aparat 
de încălzire/climatizare. 
Amplasați aparatul de încălzire/climatizare conectat 
la termostat la o distanță suficient de mare, astfel 
încât să se evite situațiile în care aparatele se 
influențează reciproc în funcționare. În caz contrar 
operațiile de comutare vor fi mult prea frecvente. 
De aceea nu amplasați niciodată termostatul în 
apropierea mobilei sau perdelelor, căci acestea 
împiedică circulația liberă a aerului în încăpere. 

Introduceți termostatul în priza de perete în așa fel încât să 
se afle în partea de sus, iar priza frontală în partea de jos. În 
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această poziție senzorul de temperatură 
se află în partea inferioară a termostatului 
(vezi marcajul cerc de pe imaginea din 
dreapta), motiv pentru care acesta nu este 
influențat deloc sau foarte puțin de 
încălzirea proprie a termostatului. 

Dacă folosiți o altă poziție de 
instalare a termostatului atunci 
încălzirea termostatului va avea 
foarte mare influență asupra sen-
zorului de temperatură, ceea ce va duce la deviații 
puternice în pornirea / oprirea consumatorului în 
funcție de valoarea limită setată pentru tempera-
tură.  

 

Selectarea unității de măsură pentru temperatură 
°C sau °F  

 Porniți termostatul cu tasta  (9); se aprinde ledul de 
control (1).  

 Țineți apăsate tastele  (7) și  (8) timp de cca. 3 
secunde pentru a comuta între unitățile de temperatură 
grade Celsius și grade Fahrenheit.  

 

Selectarea modului de funcționare  
Termostatul dispune de 2 moduri de funcționare:  
1. Modul încălzire 
În acest mod de funcționare termostatul pornește consuma-
torul conectat atunci când temperatura camerei scade sub 
valoarea limită setată pentru temperatură. De aceea acest 
mod de funcționare este adecvat pentru conectarea unui 
aparat de încălzire.  
 

2. Modul răcire  
În acest mod de funcționare termostatul pornește consuma-
torul conectat atunci când temperatura camerei crește peste 
valoarea limită setată pentru temperatură. De aceea acest 
mod de funcționare este adecvat pentru conectarea unui 
aparat de răcire. 
Pentru a comuta între cele 2 moduri de funcționare procedați 
după cum urmează: 

 Porniți termostatul cu tasta  (9); se aprinde ledul de 
control (1). Sus pe display apare modul de funcționare 

setat actual pe termostat (  = modul încălzire, = modul 
răcire).  

 Apăsați simultan cele două taste  (9) și  (8) timp de 3 
secunde pentru a schimba modul de funcționare.  

 

Setarea valorii limită pentru temperatură  
Valoarea limită pentru temperatură afișată jos în dreapta pe 
display poate fi micșorată cu tasta  (7) sau mărită cu tasta 
 (8) (mențineți apăsată tasta respectivă pentru modificarea 
mai rapidă a valorilor).  

Setarea este posibilă numai dacă termostatul este 
pornit.  

 

Exemplu pentru modul încălzire  
 Dacă termostatul este folosit pentru protecția contra 

înghețului, iar temperatura unei încăperi (de ex. pivniță 
sau debara) trebuie să fie menținută la peste +5 °C, atunci 
conectați la priza frontală a termostatului un aparat de 
încălzire, de ex. un convector. 

 Opriți termostatul și verificați modul de funcționare setat 

actualmente (  modul încălzire,  modul răcire). 

 Alegeți modul de funcționare încălzire. 

 Porniți termostatul. Se aprinde ledul de control (1) – 
aprins în roșu = priza frontală este dezactivată, aprins în 
verde = priza frontală este activată.  

 Cu tastele  (7) și  (8) setați valoarea limită pentru 
temperatură de +5 °C. Acum termostatul este pregătit de 
funcționare. 

 Dacă temperatura încăperii scade sub +5 °C mai mult de 1 
minut, atunci termostatul pornește aparatul de încălzire 
conectat. Ledul de control (1) este aprins în verde și apare 

simbolul . 
Intervalul de timp de 1 minut are rolul de a împiedica 
pornirea și oprirea aparatului de încălzire cu o 
frecvență mult prea mare.  

 Dacă temperatura încăperii crește peste +5°C, atunci 
termostatul oprește aparatul de încălzire. Ledul de control 

(1) este aprins în roșu, iar simbolul  dispare.  
 

Exemplu pentru modul răcire  
 Dacă termostatul este folosit pentru protecția contra unei 

temperaturi prea înalte, atunci conectați la priza frontală 
a termostatului de ex. un ventilator. 

 Opriți termostatul și verificați modul de funcționare setat 

actualmente (  modul încălzire,  modul răcire). 

 Alegeți modul de funcționare răcire. 

 Porniți termostatul. Se aprinde ledul de control (1) – 
aprins în roșu = priza frontală este dezactivată, aprins în 
verde = priza frontală este activată.  

 Cu tastele  (7) și  (8) setați valoarea limită pentru 
temperatură de +25 °C. Acum termostatul este pregătit de 
funcționare. 

 Dacă temperatura încăperii crește peste +25 °C mai mult 
de 3 minute, atunci termostatul pornește ventilatorul, 
respectiv aparatul de climatizare conectat. Ledul de 

control (1) este aprins în verde și apare simbolul . 
Intervalul de timp de 3 minute are rolul de a împiedica 
pornirea și oprirea aparatului de climatizare cu o 
frecvență mult prea mare.  

 Dacă temperatura încăperii scade sub +25°C, atunci 
termostatul oprește ventilatorul, respectiv aparatul de 
climatizare. Ledul de control (1) este aprins în roșu, iar 

simbolul  dispare.  
 

Întreținerea și curățarea 
 Produsul nu are nevoie de operații de întreținere; nu-l 

deschideți / dezmembrați niciodată. Operațiile de întreți-
nere și reparațiile se efectuează doar de personal calificat. 

 Înainte de a curăța produsul decuplați-l de la rețeaua de 
alimentare prin scoaterea ștecărului din priză. După aceea 
decuplați de la termostat consumatorul conectat. 

 Pentru curățarea produsului folosiți o cârpă uscată, moale 
și curată. 

 Praful poate fi îndepărtat cu ajutorul unei perii cu fire 
curate, lungi și a unui aspirator. 

Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare, 
soluții pe bază de alcool sau alte substanțe chimice, 
căci acestea pot dăuna carcasei sau chiar funcționa-
lității produsului. 



 

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

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.  

 

Date tehnice 
Alimentarea  230 V/AC, 50 - 60 Hz 
Putere conectată sarcină rezistivă: max. 3680 W 

(230 V/AC, 16 A) 
sarcină inductivă: max. 460 W (230 
V/AC, 2 A) 

Consumatorii cu sarcină preponderent rezistivă sunt 
de ex. becurile incandescente, radiatoarele etc. 
Consumatorii cu sarcină preponderent inductivă 
sunt de ex. motoarele, limitatoarele de curent, 
transformatoarele convenționale, becurile econo-
mice etc.  

Tip comutare  releu (monopolar) 
Setare temperatură +5 °C până la +30 °C 
Precizie   ±1 °C 
Acumulator back-up da, integrat (NiMH, 2,4 V, 40 

mAh); durată de încărcare cca. 8 - 
12 h, autonomie cca. 200 h 

Priză cu protecție copii da 
Condiții ambientale temperatură 0 °C până la +40 °C, 

umiditate 20% -90%, fără condens  
Dimensiuni 60 x 110 x 77 mm (l x Î x A, inclusiv 

ștecăr) 
Greutate  136 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

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:  Termostat tip priză intermediară Renkforce 
Model:   MH-850T 
Cod produs: 1323077 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011; 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; 
EN 61000-3-3: 2008; 
EN 61000-6-1: 2007; 
 
Directiva LVD 2006/95/EC 
EN 60730-1: 2011; 
EN 60730-2-9: 2010 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

 
  

 
Hirschau, 12.06. 2015 
Loc și dată 
 
 
 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 


