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MANUAL DE UTILIZARE 
 

PROGRAMATOR PENTRU IRIGAȚII 
Cod produs: 1561120 Easy 
Cod produs: 1561121 Easy duo  

 
 

Domenii de utilizare 
Produsul se conectează la un robinet compatibil. Cu acest 
produs puteți programa ora și durata irigațiilor. Alimentarea 
produsului se face de la baterii (nu sunt incluse). 
Produsul este etanș (conform IP67). 
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produ-
sului. Orice altă întrebuinţare, în afara celei menţionate 
deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte 
pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. 
Vă rugăm citiţi în întregime manualul înainte de a începe să 
utilizaţi produsul. Păstraţi manualul pentru consultări 
ulterioare. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora 
le puneţi la dispoziţie produsul. 
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi 
europene în vigoare. Toate denumirile de companii şi 
produse incluse în acest manual reprezintă bunuri ale produ-
cătorului. Toate drepturile rezervate.  

 

Conţinut colet 
 Programator pentru irigații 

 Manual de utilizare  
 

Explicaţii simboluri  
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul 
că informaţia prezentată este importantă, iar instruc-
ţiunea trebuie respectată întocmai. 

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

Instrucţiuni de siguranţă  
Vă rugăm să citiţi în întregime manualul de utilizare înainte 
de a începe să utilizaţi produsul. Acesta conţine informaţii 
şi instrucţiuni importante privind funcţionarea corectă. În 
cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării 
instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsabilita-
tea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii! 

a. Generalități  

 Produsul nu este o jucărie şi nu are ce căuta în mâinile 
copiilor şi în raza de acţiune a animalelor de companie. 

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

 Feriţi aparatul de acţiunea directă a razelor solare, de 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibraţii puternice, 
praf, gaze, vapori sau solvenţi inflamabili.  

 Nu supuneţi aparatul la solicitări mecanice puternice. 

 Dacă observaţi că aparatul nu mai poate funcţiona în 
siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi 
manevrat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă 
dacă: 

- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o 
perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 
căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 Respectaţi instrucţiunile de utilizare şi de siguranţă ale 
aparatelor conectate la acest produs.  

 Dacă există pericolul de îngheț decuplați produsul de la 
robinet și furtun. Depoziția produsul într-un loc ferit de 
îngheț.  

 Evitați o presiune a apei mai mare de 6,89 bari, căci în 
caz contrar produsul se poate defecta.  

 Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nelămuriri legate 
de funcţionarea, siguranţa sau conectarea aparatului. 

 Întreţinerea, operaţiile de ajustare şi de reparaţii nu pot 
fi realizate decât de către personal specializat, 
familiarizat cu pericolele asociate, respectiv normele în 
vigoare.  

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

 
b. Baterii  

 Atunci când instalaţi bateriile/acumulatoarele în aparat 
aveţi grijă ca polaritatea să fie corectă.  

 Extrageţi bateriile atunci când nu folosiţi aparatul o 
perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele 
daune create prin scurgerea acizilor din baterii. Bateriile 
defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de 
aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când manevraţi 
aceste baterii.  

 Ţineţi bateriile departe de mâinile copiilor. Nu lăsaţi 
bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie înghiţite 
de către copii sau animale domestice.  

 Schimbaţi toate bateriile deodată. Dacă amestecaţi 
bateriile vechi cu cele noi acest lucru poate dăuna 
aparatului, din cauza scurgerii acizilor din baterii.  

 Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Nu reîncărcați bateriile. Pericol de 
explozie! 
 

Elementele de control  
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1 Conexiune robinet, intrarea 
2 Tasta – 
3 Selector  
4 Tasta + 
5 Tasta ON/OFF MANUAL 
6 Tasta OK 
7 Tasta ZONE 1 2  
8 Conexiune furtun (zona 2) 
9 Conexiune furtun (zona 1) 
10 Display 
 

În imagine produsul cu nr. de comandă 1561121 
La modelul 1561120 nu sunt prezente elementele de control 
7 și 8.  
 

Instalarea/înlocuirea bateriilor  
Nu folosiți decât baterii obișnuite, nereîncărcabile. 
Nu folosiți acumulatori.  
Înlocuiți bateriile cât mai repede posibil. În caz 
contrar va trebui să reluați toate setările.  

 Trageți afară compartimentul baterii aflat în partea 
posterioară a aparatului.  

 Instalați aici 2 baterii AA. Respectați marcajele de 
polaritate din compartiment.  

 Verificați dacă garnitura compartimentului baterii este 
instalată corect.  

 Reinstalați compartimentul baterii în carcasa produsului.  
Înlocuiți bateriile atunci când simbolul stare baterii 
din partea inferioară a displayului indică 0%.  

 

Conectarea  
Produsul poate fi programat înainte sau după 
conectare.  

 Legați la conexiunea robinet a produsului un robinet 
compatibil.  

 Legați la conexiunea furtun un furtun compatibil.  

 Deschideți robinetul și lăsați-l deschis. Apa se va scurge 
prin furtun în funcție de timpii programați.  
 

Funcţionarea  
Selecție punct din meniu 
Apăsați tasta selecție (tasta centrală din partea superioară) 
pentru a selecta următorul punct din meniu. Punctele 
meniului sunt imprimate la marginea displayului. Punctul din 
meniu selectat este marcat cu o săgeată triunghiulară.  
 

Selecția zonei (numai cod 1561121) 
La punctele din meniu START WATER, HOW LONG, HOW 
OFTEN apăsați tasta ZONE 12 pentru a selecta una dintre 
cele două conexiuni furtun, care să fie folosită astfel la 
programare. Zona selectată este marcată cu un cerc.  
Puteți programa ambele conexiuni furtun independent.  

 

Setări  
a. Ora și ziua 

 Selectați punctul din meniu SET TIME. 

 Cu tasta + sau – selectați ziua actuală a săptămânii. Ziua 
săptămânii este marcată cu o ramă.  

Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi 

Vineri 
Sâmbătă 
Duminică  
 

 Pentru confirmare apăsați tasta OK. Clipește ora.  

 Setați ora actuală cu tasta + sau -. Pentru modificarea 
mai rapidă a valorilor mențineți apăsată tasta respectivă.  

Ora este afișată în formatul 12h.  
AM = de la miezul nopții până la amiază 
PM = de la amiază la miezul nopții.  

 Pentru confirmare apăsați tasta OK.  

 
 

b. Ora de start 

 Selectați punctul din meniu START WATER.  

 Setați ora de start cu tasta+ sau -. Pentru modificarea 
mai rapidă a valorilor mențineți apăsată tasta respectivă.  

 
 

c. Durata irigațiilor  

 Selectați punctul din meniu HOW LONG. 

 Cu tasta + sau – setați o durată între 1 și 360 minute.  

 
 
d. Interval/ciclu irigare  

În anumite zile  

 Selectați punctul din meniu HOW OFTEN. 

 Selectați o zi cu tasta + sau -. Apăsați tasta OK.  
Zilele în care trebuie irigat apar marcate cu un cadru.  

 Setați intervalul de repetare în ore pentru zilele 
selectate. În acest sens apăsați de mai multe ori tasta + 
până când pe display apare EVERY HRS. Setați ora cu 
tasta + sau -.  
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Interval  

 Selectați punctul din meniu HOW OFTEN. 

 Apăsați de mai multe ori tasta + până când pe display 
apare EVERY DAY. 

 Setați zilele cu tasta + sau -. Dacă selectați opțiunea 
EVERY 1 DAY irigarea are loc zilnic.  

 
 

Activarea irigării automate  
- Selectați punctul din meniu AUTO. Irigarea se face în 

funcție de setări.  
- Pe display apar ciclic următoarele informații:  

- Ora actuală și ziua actuală a săptămânii 
- Următoarea oră de start pentru zona 1 
- Următoarea oră de start pentru zona 2 (opțional) 

 
 

Dezactivarea irigării automate  
Selectați punctul din meniu OFF.  

 
 
Întreruperea irigării automate  

Dacă se prognozează ploaie puteți întrerupe iriga-
rea automată pentru o perioadă de timp determi-
nată. După scurgerea acestei perioade de timp 
programul continuă în mod automat.  

 Selectați punctul din meniu AUTO. 

 Apăsați tasta+. Pe display apare DELAY.  

 Apăsați tasta + sau – pentru a seta durata. Puteți seta fie 
12 h, fie de l la 7 zile. 

 Pentru a anula întreruperea apăsați de mai multe ori 
tasta – atunci când selectați durata, până când se 
afișează ora actuală.  

 
 

Irigarea manuală  
Irigarea manuală nu funcționează atunci când este 
întreruptă irigarea automată (v. cap. anterior).  

 Apăsați tasta ON/OFF MANUAL.  

 Cu tasta + sau – setați o durată între 1 și 360 minute.  

 Pentru confirmare apăsați tasta OK.  

 
 

Resetarea  
Apăsați tasta OK timp de 7 sec. pentru a relua setările din 
fabricație pentru produs. În urma acestei acțiuni se șterg 
toate setările realizate.  

 
 

Depozitarea pe durata iernii  
 Închideți robinetul. Decuplați produsul de la robinet.  

 Pentru a putea deschide ventilul și a elimina restul de 
apă apăsați tasta ON/OFF MANUAL. Setați 1 minut. 
Pentru confirmare apăsați OK. 

 Lăsați produsul să se usuce complet.  

 Scoateți bateriile.  

 Depozitați produsul într-un loc uscat.  
 

Întreţinerea şi curăţarea 
 Nu folosiţi în niciun caz soluţii agresive de curăţare, 

soluţii pe bază de alcool sau alte substanţe chimice, căci 
acestea pot dăuna carcasei sau chiar funcţionalităţii 
produsului. 

 Pentru curățarea produsului folosiți o cârpă uscată și 
care nu lasă scame. Dacă murdăria persistă umeziți cârpa 
și folosiți un detergent delicat.  
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 Dacă este nevoie scoateți impuritățile din conexiunea 
pentru robinet.  
 

Eliminarea deşeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării 
resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în 
vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru 
de colectare şi reciclare a produselor electronice şi 
nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 
426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile 
şi bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu 
deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile 
reîncărcabile care conţin substanţe periculoase sunt marcate 
prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că 
aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului 
menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător! 

 

Date tehnice  
Alimentare ................................... 2 x baterie AA 
Presiune apă................................. max. 6,89 bari (100 psi) 
Condiții funcționare/depozitare .. 0 la +60 °C, 10 – 100 % u.r. 
Dimensiuni (l x Î x A) .................... 135 x 165 x 63 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

© 2019 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba 
română) 

Toate drepturile rezervate 

Declaraţie de conformitate 
Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă: Conrad Electronic SE 
Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament: Programator pentru irigații Toolcraft 
Tip echipament: Programator pentru irigații Toolcraft 2 Zone 
Cod: 1561120 
Cod: 1561121 
Nr. model: 25271E 
Nr. model: 25272E 
 
respectă următoarele directive, norme şi/sau ordonanţe: 
Responsabil pentru Europa :  

 
 


