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MANUAL DE UTILIZARE 

CONTOR ENERGIE 
ENERGY-MONITOR 2000 

Cod produs: 1302517 
Versiune 07/15 

 

Domenii de utilizare 
Produsul este conceput pentru a măsura și afișa consumul de 
energie al aparatelor electrice. Aparatul de măsură se conec-
tează între priză și aparatul electric, fără a fi nevoie de insta-
lare. Pentru funcționare produsul se conectează numai la o 
priză standard de perete cu împământare, cu o tensiune de 
rețea de 230 V/AC, 50 Hz. Puterea nominală a consumatorului 
conectat nu trebuie să depășească 3680 W (16 A, sarcină 
rezistivă), respectiv 1150 W (5 A, sarcină inductivă).  
Aparatul de măsură nu este calibrat oficial și de aceea nu 
poate fi folosit în scopuri de contorizare.  
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, duce la defectarea produsului; în plus există 
și alte pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, electrocuta-
re etc. Nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea 
arbitrară a produsului. 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene. Toate denumirile și descrierile produsului repre-
zintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conținut colet  
 Contor energie Energy 2000 

 Manual de utilizare  
 

Explicații simboluri  
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 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în utilizare.  

 

Instrucțiuni de siguranță  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în manualul 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 ce 
pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a apa-
ratului sau a nerespectării instrucțiunilor de sigu-
ranță prezentate în manual. În aceste cazuri se 
pierde dreptul la garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Nu deschideți/dezmembrați aparatul.  

 Produsul nu este o jucărie și nu trebuie lăsat la îndemâna 
copiilor. Pericol de electrocutare! 

 Funcționarea produsului este permisă numai la tensiunea 
de rețea (vezi capitolul „Date tehnice”). Nu încercați 
niciodată să folosiți o altă sursă de alimentare, căci 
produsul se va distruge.  

 Produsul este construit în clasa de protecție I. Conectați 
produsul numai l o priză cu împământare. 

 Priza la care se conectează produsul trebuie să fie ușor 
accesibilă.  

 Nu este permisă funcționarea produsului decât în spații 
interioare închise și uscate. Produsul nu are voie să devină 
umed sau ud. Pericol de moarte prin electrocutare! 

 Feriți aparatul de acțiunea directă a razelor solare, de 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibrații puternice sau 
stres mecanic prelungit.  

 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 aparatul. Respectați valorile din 
capitolul „Date tehnice”.  

 Conectați la priza frontală a produsului numai un 
consumator individual. Nu conectați simultan mai mulți 
consumatori, de ex. folosind un prelungitor.  

 Nu conectați între ele mai multe contoare de energie.  

 Nu acoperiți produsul în timpul funcționării.  

 Atunci când nu folosiți produsul o perioadă mai lungă de 
timp (de ex. depozitare) decuplați-l de la alimentare prin 
scoaterea din priză. Depozitați-l într-un loc uscat, răcoros, 
inaccesibil pentru copii.  

 Dacă descoperiți daune la nivelul aparatului nu-l mai 
atingeți. Decuplați priza corespunzătoare de la alimentare 
(de ex. decuplați siguranța automată, iar apoi disjunctorul 
diferențial) și scoateți aparatul din priză. Nu mai utilizați 
produsul. Duceți aparatul într-un atelier de reparații. 

 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.  

 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 

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

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

 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. 

 

Manevrarea 
 Introduceți aparatul de măsură într-o priză de perete cu 

împământare, în așa fel încât displayul să fie ușor de citit.  

 Conectați la priza frontală a aparatului de măsură consu-
matorul al cărui consum de energie doriți să-l măsurați.  
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 Cu tasta MENIU puteți comuta afișarea pe display între 
următoarele valori:  
- Consumul actual de energie 
- Perioada de timp în ore și minute în care a fost 

măsurat consumul de energie al consumatorului. 
- Energia în kWh (kilowați oră) 

 O scurtă apăsare a tastei CLR șterge atât perioada de timp, 
cât și energia.  

 Dacă pe display apare semne ciudate apăsați scurt tasta 
RESET, de ex. cu un pix, pentru a reseta aparatul de 
măsură.  

Datele colecționate se păstrează în cazul unei pene 
de curent (sau dacă aparatul de măsură este 
decuplat de la priză). Dacă doriți să măsurați un alt 
consumator apăsați scurt tasta CLR.  

 

Curățarea și întreținerea 
Produsul nu are nevoie de întreținere. Operațiile de reparații 
și întreținere nu pot fi realizate decât de către un tehnician 
specializat.  
Pentru curățare folosiți o cârpă curată, moale și uscată.  
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 (decolorări sau chiar modificări ale 
materialului suprafeței carcasei).  
 

Eliminarea deșeurilor  
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului 
înconjurător, consumatorul este solicitat să predea produsul 
devenit inutilizabil la orice punct de colectare și reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale. 

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 
Tensiune de funcționare:  230 V/AC, 50 Hz 
Consum de putere propriu: < 1 W 
Putere conectată: 

sarcină rezistivă  max. 3680 W (230 V/AC, 16 A)  
 sarcină inductivă  max. 1150 W (230 V/AC, 5 A) 

Consumatorii cu sarcină predominant rezistivă 
sunt de ex. becuri incandescente, radiatoare etc.  
Consumatorii cu sarcină predominant inductivă 
sunt de ex. motoare, limitatoare de curent, trans-
formatoare convenționale, becuri economice etc. 

Categoria de măsurare CAT II 
Măsurători de putere:  pentru un consumator de 4 W 

până la 3680 W 
Precizie:   kWh < ±5% 
   W < ±5% 
Priză cu protecție copii:  da 
Condiții ambientale:  temperatura: +6 °C până la +40 °C, 

umiditate relativă: 20 – 80%, fără 
condens, altitudine maximă 2000 
m, grad de poluare 2 

Dimensiuni:    75 x 75 x 76 mm (l x A x Î) 
Greutate:   120 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:  Contor energie Basetech Energy 

Monitor 2000 
Model:    Energy Monitor 2000 
Cod produs:  1302517 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61326-1: 2006; 
EN 61326-2-2: 2006; 
 
Directiva LVD 2006/95/EC 
EN 61010-1: 2010; 
 
Directiva RoHS 2011/65/EC 
 
Marcaj CE pe produs: 

 
 
 

Hirschau, 04.03.2015 
Loc și dată 
 
 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


