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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 

CONTOR CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ 
ENERGY MONITOR 4500 ADVANCED 

Cod produs: 1368659 
Versiune 08/15 

 
 

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 numele de companii și produse sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 
 

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

Aparatul poate fi utilizat numai în spații interioare uscate, el nu are voie să devină umed sau ud. 

 

Respectați instrucțiunile de utilizare.  

 
 

3. Conținut colet 
 

 Contor consum energie electrică „4500Advanced“ 

 Manual de utilizare  
 
 

4. Domenii de utilizare 
 

Contorul consum de energie servește pentru măsurarea și afișarea consumului electric al aparatelor folosite. Contorul este 
conectat între priză și aparatul electric și nu are nevoie de alte operații de instalare. Funcționarea contorului este permisă numai 
la o priză cu împământare din rețeaua publică de alimentare. Nu depășiți puterea nominală maximă a consumatorului conectat 
(vezi cap. „Date tehnice”).  
Pentru a calcula consumul puteți introduce două tarife (de ex. tarif curent ziua/noaptea). 
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În plus aparatul poate indica emisiile de CO2 pentru tariful dvs. de curent. Aparatul poate afișa emisiile de CO2 produse prin 
funcționarea consumatorului conectat (respectiv CO2 la utilizarea curentului ecologic comparativ cu tariful normal de curent).  
Datele de consum pot fi afișate pe aparat, independent de o priză. În acest sens contorul are integrat un acumulator (acesta este 
montat fix și nu poate fi înlocuit).  
Aparatul de măsură nu are aprobare oficială și de aceea nu poate fi folosit pentru facturarea comercială a consumului de curent 
electric.  
Aparatul poate fi folosit numai în spații închise, iar nu în aer liber. Evitați neapărat contactul aparatului cu umiditatea.  
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! Vă rugăm citiți în întregime manualul înainte de a începe să utilizați produsul. 
Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului. 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și europene în vigoare. 
 
 

5. Instrucțiuni de siguranță 
 

Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizați produsul și respectați toate 
instrucțiunile 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! 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 componente care să aibă nevoie de setare 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.  

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

 Priza la care se conectează produsul trebuie să se afle în apropiere și să fie ușor accesibilă. 

 Produsul este echipat cu siguranță pentru copii. Dispozitivul mecanic de protecție se dezactivează numai atunci când 
introduceți simultan cele două știfturi ale unui ștecăr în priză. 
Manifestați atenție sporită în prezența copiilor, căci aceștia nu pot evalua pericolele asociate cu manipularea greșită a 
aparatelor 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 departamentului 
nostru tehnic sau unui specialist. 

 

b. Loc de funcționare 
 Produsul poate fi folosit numai în spații interioare închise și uscate. El nu are voie să devină umed sau ud! Nu instalați 

niciodată produsul în apropierea unei băi, duș, vană etc. Pericol de moarte prin electrocutare! 

 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor și în raza lor de acțiune. 

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

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

 Nu folosiți niciodată produsul într-un automobil.  
 

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

 Apucați și trageți numai de ștecăr atunci când scoateți aparatul din produs. 

 Nu suprasolicitați aparatul. Țineți cont de valorile de conexiune prezentate în capitolul „Date tehnice”.  

 Nu conectați între ele mai multe contoare consum electric. 

 Nu acoperiți produsul în timpul funcționării! În cazul valorilor mari pentru puterea conectată aparatul se încălzește, ceea ce 
în caz de acoperire ar putea duce la supraîncălzire și incendiu.  

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

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

 Nu apucați niciodată produsul, respectiv ștecărul aparatului conectat la produs 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. 
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 Nu mai folosiți produsul dacă prezintă daune. Pericol de moarte prin electrocutare! 

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

 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 

 Decuplați aparatul de la tensiunea de alimentare înainte de a-l curăța sau dacă nu-l folosiți o perioadă mai lungă de timp (de 
ex. depozitare); scoateți-l din priză. Depozitați produsul într-un loc uscat, răcoros, inaccesibil copiilor. 

 Nu turnați niciodată lichide peste aparatele electrice. Pericol de incendiu sau electrocutare.  

 Dacă pătrunde lichid în interiorul aparatului decuplați imediat de la alimentare priza de curent la care este conectat 
prelungitorul (decuplați siguranța automată). Abia după aceea scoateți ștecărul din priză și duceți produsul într-un atelier de 
reparații. Nu mai puneți produsul în funcțiune.  

 
 

6. Elementele de control/display 
 

a. Aparat  
 

1 Tasta SET 
2 Tasta C 
3 Tasta RESET 
4 Tasta  

5 Tasta  
6 Display 
7 Ștecăr cu protecție la atingere (în partea posterioară) 
8 Priză cu contact de protecție pentru conectarea apara-

tului pentru care se dorește măsurarea consumului 
 
 

 

b. Simboluri display 

 
 

Setare 

Afișare valoare maximă 

Factor de putere 

Suprasarcină 

Volt 

Watt 

Ampere 

Tarif curent (pot fi setate două tarife, de ex. de noapte și de zi) 

Durată de funcționare 

Afișare costuri 

Afișarea pentru a doua jumătate a zilei în modul 12 h 

Kilowattoră 
Energie 
GHG = Greenhouse gas = CO2/gaz cu efect de seră 

Kilogram pe kilowattoră 

Dacă pe display apar mai multe simboluri ele nu sunt utilizate de acest model de aparat.  
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7. Punerea în funcțiune 
 

Produsul are integrat un acumulator care permite manevrarea/programarea contorului energie electrică fără ca acesta 
să fie conectat la o priză. 
În starea de livrare/prima punere în funcțiune acumulatorul este gol în mod normal. Procesul de încărcare completă 
poate dura câteva ore.  
De aceea la prima punere în funcțiune a produsului acesta va putea fi manevrat/programat numai dacă este conectat la 
o priză. 
Abia după ce acumulatorul este suficient încărcat (după cca. 1 oră) puteți scoate contorul energie electrică din priză 
pentru a-l programa de ex. în sufragerie sau birou.  
Iluminarea displayului este activă numai atunci când contorul energie electrică este conectat la o priză.  

 Decuplați consumatorul conectat la contorul energie electrică (dacă este nevoie). 

 Introduceți contorul energie electrică într-o priză standard de perete (230 V/AC, 50 Hz). 

 Dacă consumatorul pe care doriți să-l măsurați are un întrerupător opriți-l de la acest întrerupător. 

 Introduceți ștecărul consumatorului în priza cu împământare din partea frontală a contorului energie electrică. 

 Porniți consumatorul și așteptați câteva secunde până ce contorul energie electrică afișează primele date măsurători.  
Înainte de a putea utiliza toate funcțiile contorului energie electrică trebuie să realizați câteva setări (de ex. ora, tarif 
pentru curent).  

 
 

8. Manevrarea 
 

a. Comutarea afișărilor de pe display 
Valoarea afișată în partea superioară a displayului poate fi comutată cu ajutorul tastei  (4).  
Aveți la dispoziție următoarele afișări: 

 
 

puterea în Wați (W) 
 
 
curentul în Amperi (A) 
 

 
tensiunea în Volți (V) 
 

 
factorul de putere (PF = power factor) 
 
 
puterea maximă în Wați (MAX W) 
 
 
curentul maxim în Amperi (MAX A) 
 
 

Valorile afișate pentru putere, curent, tensiune și factorul de putere sunt valorile actual măsurate. 
Valorile afișate pentru puterea și curentul maxim sunt valorile maxime măsurate pentru putere și curent de la ultima resetare a 
aparatului de măsură.  
Afișările din partea inferioară a displayului pot fi comutate cu tasta  (5).  
Aveți la dispoziție următoarele afișări: 

 
ora actuală 
energia în kWh (ENERGY) 
 
 
 
costuri (COST) 
energia în kWh (ENERGY) 
 
 
durata de funcționare (TIME) 
CO2/gaz de seră (GHG/CO2) 
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b. Modul setări: intrare, setare, ieșire 
 În modul setări puteți intra sau ieși dacă apăsați tasta SET (1) timp de 3 secunde. Setările sunt preluate după ce se iese din 

meniu.  
Soluția alternativă: nu apăsați nicio tastă timp de 1 minut; după aceea se iese automat din modul setări cu păstrarea 
setărilor realizate. 

 Comutarea între funcții se face prin apăsarea scurtă a tastei  (5), dacă nu clipește nicio setare. Există următoarele 
funcții: 

- ora 
- tarif curent 1 și 2 (precum și ora lor de start) 
- emisii CO2 
- alarmă la suprasarcină 
- modul ștergere 

 Dacă doriți să modificați setarea pentru funcția afișată momentan pe display apăsați scurt tasta SET (1).  
Modificați valoarea care clipește cu tasta  (4), respectiv  (5) și apăsați tasta SET (1) pentru a trece la următoarea 
poziție de introducere a datelor, respectiv pentru a ieși din modul introducerea datelor (depinde de funcție).  

 

c. Setarea orei 
 Așa după cum am precizat în punctul b) apăsați tasta SET (1) timp de 3 secunde pentru a intra în modul setări. Sus în stânga 

pe display apare , iar în rândul superior apare 24Hr (sau 12Hr) pentru modul actual de afișare al orei. 
Puteți ieși oricând din modul setări dacă apăsați din nou tasta SET (1) timp de cca. 3 secunde. După aceea sunt preluate 
setările realizate. 

 Apăsați scurt tasta SET (1); clipește afișarea 12, respectiv 24.  

 Cu tasta  (4), respectiv  (5) alegeți modul 12h sau 24h pentru afișarea orei. În modul 12h apare simbolul PM în 
dreapta lângă oră în a doua jumătate a zilei.  

 Apăsați scurt tasta SET (1); clipește ora.  

 Setați ora cu tasta  (4) sau  (5).  

 Apăsați scurt tasta SET (1); clipesc minutele.  

 Setați minutele cu tasta  (4) sau  (5).  

 Pentru confirmare apăsați scurt tasta SET (1); afișarea nu mai clipește.  

 După ce afișarea nu mai clipește apăsați scurt tasta  (5) pentru a intra în meniul setarea tarifului de curent (vezi punctul 
d). Dacă doriți să modificați din nou ora apăsați scurt tasta SET (1) și procedați după cum este descris mai sus.  

Dacă doriți să ieșiți din modul setări apăsați tasta SET (1) timp de 3 secunde (sau nu apăsați nicio tastă timp de un minut).  
 

d. Setarea tarifului pentru curent 
 Dacă înainte de a seta tariful pentru curent ați setat modul 12h/24h și ora (vezi punctul c) atunci puteți trece direct la 

următorul pas.  
În caz contrar trebuie să intrați în modul setări prin apăsarea tastei SET (1) timp de cca. 3 secunde. Sus în stânga pe display 

apare , iar în rândul superior al ecranului 24Hr (sau 12 Hr). Apăsați scurt tasta  (5) pentru a intra în punctul setarea 
primului tarif de curent, vezi pasul următor.  

 Sus pe display apare TARIFF 1; acum puteți seta tariful de curent.  
Dacă distribuitorul dvs. de energie electrică nu practică decât un tarif de curent atunci introduceți aceeași valoare 
pentru ambele tarife (TARIFF 1 și TARIFF 2). Timpul de start nu are nicio importanță în acest caz, deoarece costurile 
sunt identice. 
Dacă este vorba despre două tarife de curent (de ex. pe timpul zilei și pe timpul nopții) atunci setați pentru primul tarif 
(TARRIF 1) prețul și timpul de start de la care este valabil acest tarif (de ex. ora 06:00) și procedați la fel și pentru cel de-
al doilea tarif (TARRIF 2): preț și timpul de start (de ex. ora 02:00).  
Aparatul de măsură nu poate ține cont de ore speciale pentru comutarea între tariful de zi și cel de noapte (weekend, 
zile libere). De aceea se ajunge la mici deosebiri între costurile reale și afișarea pe aparatul de măsură.  

 Apăsați scurt tasta SET (1); clipește simbolul pentru valută.  

 Setați valuta dorită („€“, „$“, „£“ sau „CHF“) cu tasta  (4) respectiv  (5). 

 Apăsați scurt tasta SET (1). 

 Clipește prima poziție pentru prețul tarifului 1. 
Modificați valoarea poziției care clipește cu tasta  (4), respectiv  (5).  
Pentru confirmare apăsați scurt tasta SET (1); se trece la următoarea poziție.  
După confirmarea ultimei poziții clipește ora de start pentru tariful 1 (de exemplu tariful de zi). 

 Setați ora de start pentru tariful 1 cu tasta   (4), respectiv  (5). 

 Apăsați scurt tasta SET (1); clipesc minutele orei de start pentru tariful 1. 

 Setați minutele orei de start pentru tariful 1 cu tasta  (4), respectiv  (5). 

 Apăsați scurt tasta SET (1) pentru confirmare; pe display apare TARRIF 2; acum puteți seta tariful 2 (de ex. tariful de noapte).  
Modificați valoarea poziției care clipește cu tasta  (4), respectiv  (5).  
Pentru confirmare apăsați scurt tasta SET (1); se trece la următoarea poziție.  
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După confirmarea ultimei poziții clipește ora de start pentru tariful 2 (de exemplu tariful de noapte). 

 Setați ora de start pentru tariful 2 cu tasta  (4), respectiv  (5). 

 Apăsați scurt tasta SET (1); clipesc minutele orei de start pentru tariful 2. 

 Setați minutele orei de start pentru tariful 2 cu tasta  (4), respectiv  (5). 
Apăsați scurt tasta SET (1) pentru confirmare; afișarea nu mai clipește și se afișează din nou prețul introdus anterior pentru 
tariful 1.  

 Apăsați scurt tasta  (5) pentru a intra în punctul setarea emisiilor CO2 (GHG = greenhouse gas = gaz cu efect de seră), 
vezi punctul e. Dacă doriți să corectați din nou tariful de curent apăsați scurt tasta SET (1) și procedați după cum este descris 
mai sus.  

Dacă doriți să ieșiți din modul setări mențineți apăsată tasta SET (1) timp de 3 secunde (sau timp de 1 minut nu apăsați 
nicio tastă).  

 

e. Setarea emisiilor GHG/CO2 
Aici puteți introduce emisiile CO2 pro kWh. Valoarea valabilă pentru tariful dvs. de curent (de ex. 0.480 kg/kWh) o găsiți pe 
pagina de internet a distribuitorului dvs. de curent sau din documentele semnate la încheierea contractului de furnizare energie 
electrică. 

Recomandarea noastră: 
Dacă aveți un tarif pentru 100% curent ecologic nu are prea mare semnificație introducerea valorii de 0,000 kg 
CO2/kWh. 
Puteți în schimb introduce valoarea pentru emisiile CO2 în cazul unui tarif pentru curentul standard. În acest caz 
aparatul de măsură afișează emisiile de CO2 pe care le economisiți dacă apelați la serviciile unui furnizor de curent 
ecologic.  

Aparatul de măsură afișează emisiile de CO2, generate de funcționarea consumatorului conectat, în funcție de puterea 
absorbită.  

 Dacă înainte de a seta emisiile de CO2 ați setat tariful de curent (vezi punctul d) puteți trece direct la pasul următor.  
În caz contrar intrați în modul setări prin apăsarea tastei SET (1) timp de 3 secunde. Sus în stânga pe display apare , iar în 
rândul superior al ecranului apare simbolul 24Hr (sau 12Hr). Apăsați de 2x scurt tasta (5) pentru a intra în setarea pentru 
emisiile de CO2.  

 Jos în stânga pe display apare „GHG/CO2”; acum puteți introduce emisiile de CO2 pro kWh pentru tariful de curent.  

 Apăsați scurt tasta SET (1); clipește prima poziție pentru emisiile CO2. 
Modificați valoarea poziției cu tasta  (4), respectiv  (5).  
Pentru confirmare apăsați scurt tasta SET (1); se trece la următoarea poziție.  
După confirmarea acestei poziții afișarea nu mai clipește.  

 Apăsați scurt tasta  (5) pentru a intra în punctul pentru setarea alarmei la suprasarcină, vezi punctul următor f. Dacă 
doriți să corectați din nou emisiile de CO2 apăsați scurt tasta SET (1) și procedați după cum este descris mai sus.  

Dacă doriți să ieșiți din modul setări apăsați tasta SET (1) timp de 3 secunde (sau nu apăsați nicio tastă timp de 1 minut). 
  

f. Alarmă la suprasarcină 
La depășirea în sus a unei valori de graniță setate aparatul de măsură va reda un sunet de alarmă la fiecare 10 secunde, iar pe 
display clipește OVERLOAD. Dacă doriți să opriți alarma apăsați orice tastă la alegere. Simbolul OVERLOAD continuă să clipească.  

Această funcție poate fi folosită pentru a proteja aparatul de măsură și consumatorul conectat, dar și pentru a 
semnaliza momentul în care consumatorul depășește valoarea de graniță setată. În acest fel nu este nevoie să 
monitorizați permanent afișarea de pe display.  
Puteți seta o valoare de graniță atât pentru putere (W), cât și pentru curent (A), 
Dacă pentru ambele valori limită a fost introdus 0 atunci funcția este inactivă.  
Dacă sunt programate ambele valori de graniță (de ex. 1000 W și 2 A), atunci alarma se declanșează la depășirea valorii 
mai mici (de ex. dacă ținem cont de valorile de mai sus atunci alarma se declanșează la 2 A, ceea ce înseamnă o putere 
de 460 W la o tensiune de rețea de 230 V/AC).  

 Dacă ați setat emisiile de CO2 înainte de setarea valorii limită pentru suprasarcină (vezi punctul e) atunci puteți trece la pasul 
următor. 
În caz contrar intrați în meniul setări prin apăsarea tastei SET (1) timp de cca. 3 secunde. Sus în stânga pe display se afișează 

, iar în rândul superior al ecranului apare 24Hr sau 12 Hr. Apăsați de 3x scurt tasta  (5) pentru a intra în punctul 
pentru setarea valorii limită pentru suprasarcină. 

 Sus pe display este afișat OVERLOAD; acum puteți seta valoarea limită pentru suprasarcină.  

 Apăsați scurt tasta SET (1), pe display clipește W.  

 Cu tasta  (4), respectiv  (5) comutați între valoarea limită pentru putere (W clipește) și curent (A clipește).  

 Apăsați scurt tasta SET (1); clipește prima poziție a valorii limită.  

 Modificați valoarea poziției care clipește cu tasta  (4), respectiv  (5).  
Pentru confirmare apăsați scurt tasta SET (1); se trece la următoarea poziție. 
După confirmarea acestei poziții afișarea nu mai clipește.  

 Apăsați scurt tasta  (5) pentru a intra în modul ștergere, vezi punctul g. Dacă doriți să modificați din nou setările pentru 
suprasarcină apăsați scurt tasta SET (1) și procedați după cum este descris mai sus. 
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Dacă doriți să ieșiți din modul setări apăsați tasta SET (1) timp de 3 secunde (sau nu apăsați nicio tastă timp de 1 minut).  
 

g. Modul ștergere „CLr” 
Aveți la dispoziție două funcții pentru a șterge informațiile/setările salvate: 

 Funcția CLr USEr Set 
Aici se șterg următoarele setări: 
- tarif curent 
- emisii CO2 pro kWh (kg/kWh) 
- valoarea pentru alarma suprasarcină 

 Funcția CLr ALL dAtA 
Aici se șterg/resetează următoarele date: 
- energia (kWh) 
- costurile 
- durata de funcționare 
- valoarea pentru emisiile CO2 
- valoarea maximă pentru putere și curent 

Sunt șterse numai valorile măsurate. Acest lucru este important dacă se conectează un alt consumator sau doriți să 
reporniți procesul de măsurare.  

Procedați astfel: 

 Dacă înainte de a selecta modul ștergere ați setat valoarea de graniță pentru alarma suprasarcină (vezi punctul f) puteți trece 
la pasul următor.  
În caz contrar intrați în modul setări apăsând tasta SET (1) timp de cca. 3 secunde. Sus în stânga pe display apare , iar în 

șirul de sus al ecranului 24Hr sau 12Hr. Apăsați de 4x scurt tasta  (5) pentru a intra în modul ștergere. 

 Sus pe display apare CLr. Apăsați scurt tasta SET (1); jos pe display apare CLr ALL dAtA.  

 Cu tasta  (4) sau  (5) alegeți între cele două funcții de ștergere: „CLr USEr SEt“ și „CLr ALL dAtA“. 
Ce anume șterge fiecare funcție în parte este descris la începutul punctului g.  

 Pentru a șterge datele („CLr USEr SEt“ sau „CLr ALL dAtA“) apăsați tasta C (2) timp de 3 secunde până ce se aude un bip. 
Datele selectate sunt șterse. Pe display apare CLr. 

 

Dacă doriți să întrerupeți modul ștergere fără a șterge datele apăsați scurt tasta SET (1). Pe display apare CLr.  
 

 Apăsați scurt tasta  (5) pentru a ajunge la începutul modului setări (setarea orei, cap. 8, c).  
Dacă doriți să ieșiți din modul setări apăsați tasta SET (1) timp de cca. 3 secunde (sau nu apăsați nicio tastă timp de 1 
minut).  

 

h. Iluminarea de fundal 
După ce aparatul de măsură este conectat la tensiunea de rețea se activează automat iluminarea de fundal la orice apăsare a 
unei taste. 
Iluminarea de fundal se stinge automat dacă timp de 15 secunde nu apăsați nicio tastă.  
 

i. Resetarea aparatului de măsură 
Dacă pe displayul aparatului de măsură apar numai semne ciudate puteți apela la opțiunea de resetare a produsului (Reset). 
În acest sens apăsați tasta îngropată în carcasă Reset (3), de ex. cu unghia. 

După resetare se pierd toate datele salvate. Se păstrează însă restul setărilor (tarif pentru curent, emisii CO2, alarmă 
suprasarcină).  

 
 

9. Întreținerea și curățarea 
 

Produsul nu are nevoie de întreținere. Operațiile de întreținere și reparații nu pot fi efectuate decât de către personal calificat 
sau ateliere service. Produsul nu are nevoie de operații de întreținere; de aceea nu-l deschideți/dezmembrați niciodată. 
Înainte de a curăța aparatul de măsură decuplați-l de la priza de curent. Decuplați consumatorul conectat la contorul energie 
electrică.  
Pentru a curăța suprafața exterioară a 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 funcționalității produsului. 
 
 

10. 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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11. Date tehnice 
 

Tensiune de funcționare  230 V/AC, 50 Hz 
Consum propriu de curent  cca. 0,4 W 
Acumulator integrat  NiMH (montat fix, nu poate fi înlocuit) 
Putere max. conectată  3680 W (230 V/AC, 16 A) 
Domeniu măsurare tensiune rețea 190 - 270 V/AC 
Rezoluție curent   0,001 A (0 - 9,999 A) 

0,01 A (10,00 - 16,00 A) 
Domeniul de măsurători putere  0.2 - 3999 W 
Rezoluție putere   0,1 W (0.2 - 999.9W) 

1 W (1000 - 3680 W) 
Domeniu măsurare factor putere 0,01 - 1,00 
Rezoluție factor de putere  0,01 
Domeniu măsurare GHG/CO2  0,001 - 999999 kg 
Rezoluție GHG/CO2  0,001 kg 
Setare alarmă suprasarcină 1 - 19 A / 1 - 3999 W 
Afișare timp   ore, minute, secunde (modul 12h-/24h) 
Monedă tarif curent   €, $, £ sau CHF 
Rezoluție tarif curent  0,001 
Precizie (la +23 °C (±5 °C))  la distorsiuni armonice 

tensiune: ± (1% + 1 digit) 
curent: ± (1% + 5 digit) 
putere: ± (1% + 1 digit) 

Categorie măsurători   CAT II 
Condiții de funcționare   temperatură: 0 °C până la +40 °C; umiditate relativă 10% până la 90% fără condens 
Condiții depozitare  temperatură: -10 °C până la +60 °C; umiditate relativă10% până la 90%, fără condens 
Dimensiuni (l x Î x A)   75 x 130 x 37,5 mm (fără ștecăr) 
Greutate   cca. 213 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 (ediția în limba română) 
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