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Stimate client, 
 

Aţi luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® şi pentru aceasta vă mulţumim. 
Aţi achiziţionat un produs de calitate superioară aparţinând unui brand care se distinge prin competenţa tehnică, performanţa 
extraordinară şi inovaţia permanentă în domeniul instrumentelor de măsură şi al tehnologiilor de încărcare şi de reţea. 
Produsele care aparţin brandului Voltcraft® oferă soluţii optime şi satisfac chiar şi cele mai exigente cerinţe ale pasionaţilor de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesionişti. Şi încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susţinută de un raport calitate-preţ 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în acelaşi timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
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Domeniu de utilizare 
Contorul consum energie este destinat pentru măsurarea şi analizarea datelor legate de consumul aparatelor electrice. Contorul 
se montează simplu între o priză cu protecție şi aparatul electric și nu necesită instalări suplimentare. Utilizarea aparatului este 
permisă doar la prize cu protecţie de uz casnic, la tensiune nominală de 230 V/AC. Puterea nominală nu trebuie să depăşească 
3500 W. În cazul unei suprasarcini aparatul se poate deteriora. Într-o astfel de situație garanția devine nulă. Nu conectați 
împreună mai multe contoare consum energie. 
Aparatul de măsură are o memorie internă, unde pot fi salvate date legate de factorul de putere, tensiune și curent electric pe o 
perioadă de până la șase luni. Prin intermediul slotului pentru carduri SDHC aceste date pot fi transferate pe un calculator și 
analizate. 
Pentru calcularea costurilor sunt disponibile două tarife ce se pot programa. De asemenea, aparatul poate realiza o estimare a 
costurilor pe lună, respectiv pe an. Totodată, datele legate de consum pot fi afişate direct pe aparat pentru 9 zile retroactiv. 
Contorul consum energie nu este calibrat oficial și prin urmare nu trebuie utilizat în scopuri de facturare. 
O baterie-tampon asigură alimentarea ceasului intern atunci când contorul este oprit. Utilizarea aparatului este permisă numai 
cu bateriile specificate. 
Aparatul de măsură nu trebuie utilizat când este deschis, de ex. când compartimentul de baterii este deschis sau când lipseşte 
capacul compartimentului de baterii. Nu este permisă efectuarea de măsurători în spații umede sau în condiţii ambientale 
nefavorabile. 
Condiții de mediu nefavorabile sunt: 

- umezeală sau umiditate ridicată  
- praf sau gaze inflamabile, vapori sau solvenţi 
- furtună cu descărcări electrice sau condiții similare, de pildă câmpuri electrostatice puternice 

Orice alt mod de utilizare decât cel descris mai sus duce la deteriorarea produsului. Mai mult, nerespectarea instrucțiunilor 
implică pericole precum scurtcircuit, incendiu, șoc electric, etc. Modificarea sau reconstruirea produsului este interzisă! 
Citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. 
Instrucțiunile de siguranță trebuie respectate pe toată durata de utilizare a produsului. 
 
 
Elemente de operare 

 
 
 
1. Priză cu protecție (ieșire) 

2. Afișaj (LCD) 

3. Tasta „min” cu funcția navigare 
în sus 

4. Tasta „max” cu funcția navigare 
în jos 

5. Tasta „MODE” pentru 
schimbarea afișajului 

6. Slot lateral pentru card SDHC 

7. Tastă de selectare pentru setări 
și transmitere de date 

8. Fișă cu protecție (intrare) 

9. Compartiment spate pentru 
bateria-tampon 
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Instrucțiuni de siguranță 
Vă rugăm să citiți în întregime instrucțiunile înainte de a folosi aparatul, deoarece acestea conțin informații 
importante privind utilizarea corectă. 
Garanția devină nulă în cazul daunelor apărute ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare. 
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daune materiale sau vătămări corporale cauzate de utilizarea 
necorespunzătoare sau nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă! În asemenea cazuri, garanţia devine nulă. 

Acest aparat a ieşit din fabrică în condiţii de siguranță și stare de funcționare perfecte. Pentru a menţine această stare şi a 
asigura funcționarea în condiţii de siguranță, utilizatorul trebuie să respecte instrucţiunile de siguranță şi avertismentele din 
acest manual. 
Vă rugăm să țineți cont de următoarele simboluri: 

Un triunghi care conține semnul exclamării indică informații importante în manualul de utilizare care trebuie 
respectate. 
 

Un triunghi care conține semnul fulgerului avertizează asupra riscului unor șocuri electrice sau a pericolelor privind 
deteriorarea siguranței electrice a aparatului. 
 

Simbolul „mâinii” este folosit pentru a indica informații specifice și sfaturi legate de utilizarea aparatului. 
 

Acest produs este conform cu categoria de supratensiune II, pentru aparate care sunt legate direct la rețeaua de 
energie electrică prin intermediul unui ștecăr. 

 

Acest produs este conform CE și îndeplinește cerințele directivelor europene aplicabile în domeniu. 
 

Pentru utilizare în spații interioare uscate. 
 

Din motive de siguranță și certificare (CE), modificarea și/sau reconstruirea aparatului este strict interzisă. 
Consultaţi un expert dacă aveţi nelămuriri cu privire la siguranța, conectarea sau utilizarea aparatului. 
Aparatele de măsură și accesoriile acestora nu sunt jucării și nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. 
În unitățile industriale trebuie respectate normele și reglementările de siguranță privind utilizarea echipamentelor electrice. 
În şcoli, centre de pregătire etc., aparatele de măsură vor fi utilizate doar sub supravegherea unor persoane calificate. 
Fiți foarte atent mai ales când lucrați cu tensiuni mai mari de 25 V/AC (curent alternativ) sau 35 V/DV (curent continuu). Chiar şi 
la astfel de valori ale tensiunii puteţi fi electrocutat mortal dacă intraţi în contact direct cu firele electrice. 
Înainte de fiecare măsurătoare, verificaţi starea aparatului. Nu efectuaţi măsurători dacă stratul izolator este deteriorat. Nu 
folosiţi aparatul înainte, în timpul sau imediat după o furtună (risc de electrocutare/supratensiune). Asiguraţi-vă ca mâinile, 
încălţămintea, îmbrăcămintea dumneavoastră, podelele, întrerupătoarele şi componentele acestora să fie uscate. 
Valorile măsurate pot fi distorsionate. Evitați utilizarea aparatului în imediata vecinătate a unor: 

- câmpuri magnetice sau electromagnetice puternice 
- antene de transmisie sau generatoare de înaltă frecvență 

Dacă aveţi motive să credeţi că aparatul nu mai poate fi utilizat în siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că acesta nu poate fi 
reconectat accidental. Folosirea în condiții de siguranță nu mai este posibilă în cazul în care: 

- aparatul este vizibil deteriorat 
- aparatul nu mai funcționează 
- aparatul a fost păstrat în condiţii nefavorabile pentru o perioadă îndelungată de timp 
- aparatul a fost supus unui stres mecanic în timpul transportului 

Nu conectați niciodată aparatul la sursa de curent imediat după ce acesta a fost adus dintr-un mediu rece într-o încăpere caldă. 
Condensul care se formează poate distruge aparatul. Lăsați aparatul să atingă temperatura camerei. 
Nu lăsați materialele de ambalaj la voia întâmplării, deoarece acestea pot deveni jucării periculoase pentru copii. 
Respectați instrucțiunile de siguranță din fiecare capitol al manualului de utilizare. 
 
Descrierea produsului 
Energy Logger 4000 indică toate valorile măsurate pe ecran. Sunt posibile următoare afişări: 
· Tensiune (V), curent (A), frecvență (Hz) și tip de consumator (sarcină inductivă/capacitivă) 
· Putere reală (W), putere aparentă (VA) și factor de putere (cosPhi) 
· Înregistrarea valorilor minime/maxime la V, A, Hz, W, VA și cosPhi 
· Consum total (kWh), costuri de consum (cost) pentru tarif 1 și 2 
· Consum zilnic (kWh, cost 1 și 2) pentru nouă zile retroactiv 
· Durată de înregistrare (REC-time) și durată de utilizare (ON-time) 
· Estimare costuri pe lună și pe an 
· Ora și data 
· Spațiu memorie disponibil (MEM în %) 

 

Aparatul poate fi folosit pentru a efectua măsurători ca hobby sau în scop profesional, dar nu va fi utilizat în scopuri de 
facturare. 
 

Înainte de a utiliza aparatul, trebuie să instalați bateria livrată în colet. 
Instalați bateria conform instrucțiunilor descrise în capitolul „Instalarea și schimbarea bateriei”. 
Pentru alimentarea ceasului intern (dată și oră) este necesară o baterie-buton litiu tip CR1620, care este inclusă în colet. 
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Conținut colet 
Contor consum energie și baterie-buton 
CD cu software de evaluare 
Manual de utilizare 
 

Indicații și simboluri pe ecran 
Simbol „în sus” 
Simbol „în jos” 
Simbol „mai departe” 
Schimbare mod (afișare măsurători) 
Afișare valoare minimă/maximă 
Spațiu disponibil memorie internă 
Număr de identificare consumator, pot fi gestionați până la 10 consumatori 
Afișare valoare curent electric 
Afișare date înregistrate consumatori electrici 
Valoare totală 
Afișare cost pentru tarif 1 și 2 
Afișare date înregistrate în ziua curentă sau până la nouă zile retroactiv 
Durata de înregistrare în ore din momentul introducerii în priză a aparatului de măsură 
Timpul de funcționare efectivă al consumatorului electric, de pildă pentru frigider 
Calcul previzional 
Estimare costuri pe lună (pentru tariful 1 și 2) 
Estimare costuri pe an (pentru tariful 1 și 2) 
Afișare dată și oră 
Simbol pentru card SDHC inserat 
Volt (unitate de măsură pentru tensiunea electrică) 
Amper (unitate de măsură pentru intensitatea curentului electric) 
Hertz (unitate de măsură pentru frecvență) 
Watt (unitate de măsură a puterii reale) 
Volt-amper (unitate de măsură a puterii aparente, fără referire la factorul de putere) 
Factor de putere (raportul între puterea reală și puterea aparentă) 
Kilowatt-oră (unitate de măsură pentru energia produsă) 
Simbol pentru sarcină capacitivă 
Simbol pentru sarcină inductivă 

 
Punerea în funcțiune 

Aveți grijă ca valorile de intrare maxim admise să nu fie depășite. Înainte de punerea în funcțiune, verificați 
aparatul și asigurați-vă că nu este deteriorat, de exemplu să nu prezinte fisuri, lovituri, tăieturi, etc. Nu utilizați 
niciun aparat cu defecțiuni! Pericol de moarte! 

Înainte de prima utilizare, trebuie să instalați bateria-tampon livrată și să setați data și ora. Pentru instalarea și schimbarea 
bateriei, citiți instrucțiunile din capitolul „Instalarea și schimbarea bateriei”. După instalarea bateriei, introduceți aparatul într-o 
priză standard cu împământare. Acum, contorul este pregătit pentru programare și utilizare. 
 
Setări de bază  
După prima punere în funcțiune, anumiți parametri pot fi presetați pentru a permite o afișare corectă. Apăsați simultan tastele 
„MODE” și „Mai departe” (7) pentru cel puțin 2 secunde. Astfel, ajungeţi la funcţia din meniu „Select device ID” (selectare ID 
consumator). 
 
Selectare ID consumator 
Această funcţie permite gestionarea a 10 consumatori electrici cu un singur contor consum energie. În modul setări, numărul ID 
(identificare) clipește în partea dreaptă sus a ecranului. Selectaţi numărul dorit (ID 0-9) cu tastele „min” (3) şi „max” (4) şi 
confirmaţi selectarea cu tasta „MODE” (5). Automat, veţi ajunge în modul „Time setting” (setare timp). 
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Setare timp 
Mai întâi, selectaţi formatul de timp dorit (12/24 h) cu cele două taste săgeţi (3 şi 4) şi confirmaţi alegerea apăsând tasta 
„MODE” (5). 
Selectaţi modul în care doriți să fie afișată data cu cele două taste săgeţi (3 şi 4). Puteți alege între: 
dd.mm.yyyy  pentru zi, lună și an (în această ordine) 
mm.dd.yyyy  pentru lună, zi și an (în această ordine) 
Confirmați selectarea cu tasta „MODE” (5). Automat, veţi ajunge în următorul mod de setare timp. 
Cifrele care indică ora clipesc. Setați ora corectă folosind cele două taste săgeţi (3 şi 4). Apoi, apăsați tasta săgeată „Mai departe” 
(7) pentru a seta minutele. Repetați acești pași pentru a seta ziua, luna și anul. 
Confirmați selectarea anului cu tasta „MODE” (5). Ceasul începe să funcționeze și treceți în următorul mod de setare. 
 
Setare tarife 
Mai întâi, cu ajutorul celor două taste săgeţi (3 şi 4) selectaţi moneda dorită (€, £, SFr sau $, opțiuni valabile pentru ambele 
tarife). Cu tasta săgeată „Mai departe” (7) puteți seta tariful 1. Cu cele două taste săgeţi (3 şi 4) puteți schimba valoarea 
unităților, iar tasta săgeată „Mai departe” (7) modifică valoarea zecimalelor. Repetați acești pași pentru a seta tariful 2. Virgula 
nu poate fi schimbată. 
După setarea valorii zecimalelor tarifului 2, confirmați schimbările făcute apăsând tasta „MODE” (5). Setările de bază sunt 
salvate și ajungeți automat în modul de măsurare. 
 
Moduri de măsurare 
Datorită multiplelor posibilități de afișare, indicarea tuturor valorilor măsurate este posibilă numai prin trecerea de la un mod de 
afișare la altul. Simultan, pot fi afișate pe ecran până la trei valori măsurate. 
Apăsați tasta „MODE” (5) pentru a vizualiza următorul mod de afișare, respectiv tasta săgeată „Mai departe” (7) pentru modul 
de afișare anterior. La fiecare apăsare se schimbă ecranul cu valorile afișate. 

După conectarea consumatorului electric la Energy Logger 4000, vor trece câteva secunde până când contorul consum 
energie va afișa valorile măsurate. În acest timp, toți parametri solicitați sunt măsurați și calculați. 

După punerea în funcțiune, contorul consum energie înregistrează fără întrerupere toate datele legate de tensiune, curent și 
factorul putere, până la o perioadă de maxim șase luni. Spațiul disponibil din memoria internă este indicat în procente lângă 
„MEM”. 
 

a) Afișaj „Power 1” pentru tensiune, curent electric și frecvență 
Întotdeauna după conectare, pe ecranul contorului consum energie va apărea acest mod de afișaj. 
În colțul din dreapta jos al ecranului este afișat simbolul pentru tipul de sarcină (capacitiv/rezistiv). 
Dacă nu este conectat niciun consumator, nu apare niciun simbol. 
 
 
Valorile maxime și minime sunt salvate automat de aparat. Cu ajutorul tastelor „max” (4) sau „min” 
(3), aceste valori sunt afişate pe ecran aproximativ 10 secunde. Dacă apăsați din nou tasta, ecranul 
revine la afișajul normal. 

Pentru a şterge memoria MAX/MIN, ţineţi apăsat simultan 
tastele „max” şi „min” pentru aproximativ 2 secunde. Datele 
sunt şterse atunci când pe ecran este afișat simultan 
„MAX/MIN”. 

Apăsați tasta „MODE” (5) pentru a vizualiza următorul mod de afișare, 
respectiv tasta săgeată „Mai departe” (7) pentru modul de afișare 
anterior. La fiecare apăsare se schimbă ecranul cu valorile afișate. 
 

b) Afișaj „Power 2” pentru putere reală, putere aparentă și factor de putere 
Puterea reală „W” indică puterea activă utilizată efectiv. Factorul de putere este determinat de trei 
parametri: tensiune, curent și factor de putere cosPhi. 
În schimb, puterea aparentă „VA” este determinată de tensiunea și intensitatea curentului electric, 
ceea ce în cazul unei sarcini capacitive poate avea ca rezultat o deviere față de puterea activă. 

Furnizorul dumneavoastră de energie folosește ca bază de calcul puterea reală (activă). 
Acest contor consum de energie nu poate fi folosit în scopuri de facturare. 

Pentru afișarea valorilor maxime și minime înregistrate urmați pașii descriși la secțiunea a) „Afișaj 
Power 1”. 
Apăsați tasta „MODE” (5) pentru a vizualiza următorul mod de afișare, respectiv tasta săgeată „Mai departe” (7) pentru modul 
de afișare anterior. La fiecare apăsare se schimbă ecranul cu valorile afișate. 
 

c) Afișaj „Consumption” pentru consumul total de energie 
Acest afișaj arată consumul total de energie în kilowați-oră (kWh) și costurile calculate conform acestui consum pentru tariful 1 
și 2. 
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Pentru determinarea consumului de energie și a costului aferent acestuia, furnizorul 
dumneavoastră de energie folosește kilowatt-oră (kWh) ca bază de calcul. Acest contor 
consum de energie nu poate fi folosit în scopuri de facturare. 

Pentru vizualizarea valorilor presetate din fabrică pentru tariful 1 și 2 apăsaţi o dată tasta „max”. 
Afişajul va reveni automat în aproximativ 5 secunde. 
Dacă apăsați tasta „MODE” (5) timp de cel puțin 3 secunde, valorile afișate la „Consumption”, 
„History”, „ON-time”, „Forecast” vor fi resetate la zero, iar memoria „MEM” va fi ștearsă. 
Apăsați tasta „MODE” (5) pentru a vizualiza următorul mod de afișare, respectiv tasta săgeată „Mai 
departe” (7) pentru modul de afișare anterior. La fiecare apăsare se schimbă ecranul cu valorile 
afișate. 
 

d) Afișaj „History” pentru consumul de energie pe zi 
Acest afișaj arată consumul de energie în kilowați-oră (kWh) și costurile calculate conform acestui 
consum pentru tariful 1 și 2 pentru ziua curentă („Today”) și diferențiat până la nouă zile retroactiv. 
Cu cele două taste săgeţi (3 şi 4) puteți schimba ziua înainte și înapoi. Zilele sunt afișate pe ecran sub 
„Today”, de ex. de la „-1” până la „-9”. 
 

Prin intermediul acestei funcții, zilele cu vârfuri de consum pot fi vizualizate pe ecranul 
aparatului. 

 

Dacă apăsați tasta „MODE” (5) timp de cel puțin 3 secunde, valorile afișate la „Consumption”, 
„History”, „ON-time”, „Forecast” vor fi resetate la zero, iar memoria „MEM” va fi ștearsă. 
Apăsați tasta „MODE” (5) pentru a vizualiza următorul mod de afișare, respectiv tasta săgeată „Mai departe” (7) pentru modul 
de afișare anterior. La fiecare apăsare se schimbă ecranul cu valorile afișate. 
 

e) Afișaj „ON-time” pentru timpul de funcționare pe zi 
Acest afișaj arată durata de funcționare (REC-time), precum și durata efectivă de cuplare (ON-time) 
a consumatorului electric. 
Cu ajutorul acestei funcții puteți determina timpul efectiv de funcționare la aparate cu funcționare 
intermitentă cum este de pildă frigiderul. 
Datele pot fi afișate pentru ziua curentă („Today”) și diferențiat până la nouă zile retroactiv. 
Cu cele două taste săgeţi (3 şi 4) puteți schimba ziua înainte și înapoi. Zilele sunt afișate pe ecran 
sub „Today”, de ex. de la „-1” până la „-9”. După „-9”, pe ecran va apărea timpul total (Total). 
 

Prin intermediul acestei funcții, zilele cu valori de vârf pot fi vizualizate pe ecranul aparatului. Perioada de funcționare 
este afișată în sistem zecimal. Exemplu: 1,700 h = 1 h 42 min. (700 : 16,66 = 42 min.). 

 

Dacă apăsați tasta „MODE” (5) timp de cel puțin 3 secunde, valorile afișate la „Consumption”, „History”, „ON-time”, „Forecast” 
vor fi resetate la zero, iar memoria „MEM” va fi ștearsă. 
Apăsați tasta „MODE” (5) pentru a vizualiza următorul mod de afișare, respectiv tasta săgeată „Mai departe” (7) pentru modul 
de afișare anterior. La fiecare apăsare se schimbă ecranul cu valorile afișate. 
 

f) Afișaj „Forecast” pentru estimare costuri 
Acest afișaj indică costurile estimate pentru o lună, respectiv pentru un an. Vizualizarea costurilor 
estimate pentru tariful 1 și 2 se poate face cu ajutorul celor două taste săgeţi (3 şi 4). 
 

Baza de calcul pentru estimare o constituie energia deja consumată (Total în kWh). 
Valorile calculate sunt orientative, deoarece acestea pot fi influențate de măsurători 
efectuate doar pe o perioadă scurtă de timp sau de modificarea prețului la energia 

electrică. Contorul consum energie nu este certificat pentru utilizare în scopuri de facturare. 
 

Dacă apăsați tasta „MODE” (5) timp de cel puțin 3 secunde, valorile afișate la „Consumption”, 
„History”, „ON-time”, „Forecast” vor fi resetate la zero, iar memoria „MEM” va fi ștearsă. 
 

Apăsați tasta „MODE” (5) pentru a vizualiza următorul mod de afișare, respectiv tasta săgeată „Mai departe” (7) pentru modul 
de afișare anterior. La fiecare apăsare se schimbă ecranul cu valorile afișate. 
 

g) Afișaj „Time” pentru oră și dată 
În acest mod sunt afișate data și ora. Prin apăsarea tastei „max” (4), puteți verifica formatul în care 
sunt afișate data şi ora. Afişajul va reveni automat în aproximativ 5 secunde. 
 
Apăsați tasta „MODE” (5) pentru a vizualiza următorul mod de afișare, respectiv tasta săgeată „Mai 
departe” (7) pentru modul de afișare anterior. La fiecare apăsare se schimbă ecranul cu valorile 
afișate. După acest ultim mod de afișare, pe ecran apar din nou valorile de la afișajul „Power 1”. 
 
 



 

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

Transfer de date 
Aparatul de măsură are o memorie internă, unde pot fi salvate date înregistrate pe o perioadă de până la șase luni. Spațiu 
disponibil este afișat pe ecran în procente (%). Dacă această valoare coboară la 2%, simbolul „MEM” începe să clipească. Într-o 
astfel de situație, datele stocate trebuie salvate și apoi șterse. În caz contrar, nu mai pot fi înregistrate alte date. 

 

În timpul transferului de date, navigarea între modurile de afișaj nu este posibilă. De asemenea, cardul SDHC nu poate 
fi scos și nici aparatul deconectat, deoarece există pericolul pierderii datelor înregistrate. 

 

Pentru copierea datelor aveți nevoie de un card SDHC cu următoarele caracteristici: 
· Capacitate de stocare min. 512 MB, max. 32 GB (recomandat 4 GB) 
· Sistem de fișiere FAT 32 
· Neprotejată la scriere 
· Min. 5 MB spațiu de stocare liber 
· Datele salvate anterior pe card trebuie șterse 
 
Pentru a începe transferul de date, procedați după cum urmează: 
· Trageți capacul lateral din plastic al slotului pentru carduri SDHC (6). 
· Introduceți cardul SDHC în slot așa cum se arată în imagine. Colțul cu muchia teșită trebuie să fie 
îndreptat în jos. 
· Glisați slotul în aparat. 
· Pe ecran va apărea pictograma pentru card SDHC. Dacă nu apare simbolul, verificați cardul și 
asigurați-vă că este introdus complet. 
· Apăsați tasta săgeată „Mai departe” (7) pentru a începe transferul datelor. O săgeată care clipește semnalizează transferul 
datelor, iar cifrele care indică memoria disponibilă curg de la 0 % la 99 %. 
· Datele au fost salvate pe card. Transferul de date poate dura mai mult, în funcție de modelul cardului SDHC și al spațiului 
ocupat de datele stocate. După ce salvarea datelor a fost finalizată, mai lăsați câteva secunde cardul SDHC în aparat. Acum, 
cardul SDHC poate fi scos. Închideți capacul slotului pentru carduri SDHC (6). 
 

Apăsați tasta „MODE” (5) sau tasta săgeată „Mai departe” (7) pentru a schimba modul de afișare. La fiecare apăsare se schimbă 
ecranul cu valorile afișate. 
 
Ștergere memorie de date „MEM” 
Memoria internă de date poate fi ștearsă doar manual. Este recomandat să ștergeți memoria după fiecare salvare de date sau 
înainte de a efectua măsurători la un nou aparat electric. 
Dacă apăsați tasta „MODE” (5) timp de cel puțin 3 secunde, valorile afișate la „Consumption”, „History”, „ON-time”, „Forecast” 
vor fi resetate la zero, iar memoria „MEM” va fi ștearsă. 
Memoria de date goală este semnalizată prin „MEM 99%”. 
 
Instalare software 

1. Introduceți CD-ul în unitatea optică (CD-ROM) a calculatorului. 
2. Instalarea va porni automat. Dacă nu, va rugăm să accesați unitatea optică a calculatorului și să faceți dublu click pe 

fișierul de instalare „autorun.exe”. 
3. Alegeți limba preferată pentru instalare: German (germană), English (engleză) sau French (franceză). 
4. Urmați instrucțiunile din caseta de dialog și selectați folderul unde doriți să instalați programul pentru a finaliza 

instalarea. 
5. Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați manualul de pe CD. 

 

Sfat: 
Pentru a avea întotdeauna cea mai nouă versiune a programului Voltsoft, puteți actualiza software-ul dacă aveți disponibilă o 
conexiune Internet. 
 
Întreținere și curățare 
Informații generale 
Cu excepția curățirii ocazionale și schimbării bateriei, aparatul nu necesită lucrări de întreținere. Informații despre schimbarea 
bateriei găsiți în capitolul următor. 

 
Verificați în mod regulat integritatea aparatului, de exemplu să nu fie deteriorată carcasa etc. 
 

Curățarea 
Înainte de a curăța aparatul, respectați următoarele instrucțiuni de siguranță:  

La deschiderea capacelor/carcaselor sau îndepărtarea unor elemente componente, piese aflate sub tensiune pot 
deveni tangibile. 
Înainte de curățare sau reparare, consumatorul electric trebuie deconectat de la contorul consum energie, iar acesta 
la rândul lui trebuie scos din priză. 
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Nu utilizați niciun fel de detergent/agent de curăţare care conţine de carbon, petrol, alcool sau alte substanțe similare. Acestea 
pot coroda suprafața aparatului de măsură. În plus, gazele sau vaporii emanați sunt nocivi și pot provoca explozii. De asemenea, 
la curățare nu utilizați scule cu tăiș sau muchii ascuțite, șurubelnițe, perii metalice, etc. 
Pentru curățarea aparatului și a ecranului folosiți o cârpă uscată, curată, antistatică și fără scame. 
 
Instalarea și schimbarea bateriei 
Pentru a utiliza aparatul de măsură aveți nevoie de o baterie litiu 3 V (tip CR1620). La prima punere în funcțiune sau atunci când 
după deconectare data și ora nu rămân memorate trebuie să instalați o baterie nouă. 
 

Schimbarea bateriei nu trebuie să dureze mai mult de 2 minute, în caz contrar data și ora nu vor rămâne memorate. 
Pregătiți bateria nouă și instrumentul necesar pentru schimbare, astfel încât înlocuirea bateriei să se desfășoare în 
cel mai scurt timp. 

 

Pentru a instala/schimba bateria procedați după cum urmează: 
- Scoateți contorul consum energie din priză. 
- Desfaceți cele două șuruburi ale compartimentului bateriei și scoateți capacul. 
- Introduceți bateria nouă în compartimentul bateriei respectând polaritatea corectă. 

Semnul „+” al bateriei trebuie să fie orientat spre exterior. 
- Puneți la loc corect capacul compartimentului bateriei și închideți cu grijă carcasa. 

 

Nu folosiți niciodată aparatul atunci când compartimentul bateriei este deschis. PERICOL DE MOARTE! 
 

Nu lăsați baterii uzate în aparat. Chiar şi bateriile cu protecție la scurgere pot provoca corodarea şi eliminarea de 
substanţe chimice dăunătoare sănătăţii și care pot deteriora aparatul. 
Nu lăsați bateriile la voia întâmplării. Acestea pot fi înghițite de copii sau animalele de companie. Într-un astfel de 
caz, solicitați imediat asistență medicală. 
În cazul în care nu utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateria pentru a preveni 
scurgerea. 
Bateriile deteriorate sau care prezintă scurgeri pot provoca arsuri în contact cu pielea. În astfel de cazuri, folosiți 
mănuși de protecție adecvate. 
Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate. Nu aruncaţi bateriile în foc! 
Bateriile nu trebuie reîncărcate. Risc de explozie! 

 

Baterie litiu tip CR1620 compatibilă: cod produs 125356. 
 

Eliminarea deșeurilor 
Deșeurile de echipamente electrice sunt periculoase şi este interzisă eliminarea laolaltă cu resturile menajere. Dacă 
aparatul devine inutilizabil, trebuie să-l dezafectați conform prevederilor legale în vigoare privind colectarea deșeurilor. 
Aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă! 

 
Eliminarea bateriilor uzate 

Conform prevederilor legale, sunteți obligat să returnați toate 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 sau oriunde se comercializează baterii sau baterii reîncărcabile. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 

 
Depanare 
Prin cumpărarea contorului consum energie Energy Logger 4000 ați achiziționat un produs fiabil, realizat conform ultimelor 
tehnologii. 
Cu toate acestea, pot apărea probleme sau defecțiuni. Prin urmare, mai jos sunt descrise modalitățile prin care puteți rezolva 
posibilele defecțiuni: 
Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță! 

Eroare Cauză posibilă Rezolvare posibilă 

Transferul de date către cardul 
SDHC nu pornește 

Simbolul cardului nu este afișat pe ecran. Introduceți cardul până la capătul 
slotului. 

Simbolul cardului clipește. Cardul este plin 
sau nu corespunde (mărime, format). 

Ștergeți datele de pe card sau înlocuiți-l.  

Funcționarea nu este posibilă Sunteți în modul transmisie date. După finalizarea transferului de date, 
scoateți cardul SDHC din aparat. 

Nu mai este spațiu pentru memoria 
date (MEM < 2%) 

Memoria de date internă este plină. Salvați datele pe un card SDHC și ștergeți 
memoria. 
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Alte reparații decât cele descrise mai sus trebuie efectuate doar de către un tehnician autorizat. 
Dacă aveți orice nelămuriri legate de funcționarea aparatului vă rugăm să ne contactați. 
 

Date tehnice 
Tensiune de funcționare   230 V/AC 50-60 Hz 
Putere/curent max.   3500 W/ 15 A 
Domeniu afișare putere   0,1 - 3500 W 
Domeniu afișare consum energie  0,000 - 9999 kWh 
Display     3 rânduri, fiecare cu 4 cifre 
Domeniu tarif    0,000 – 9999 
Precizie     5 - 3500 W (± 1% + 1 cifră) 
     2 - 5 W (± 5% + 1 cifră) 
     < 2 W (± 15% + 1 cifră) 
Baterie-tampon    3 V, CR1620 
Condiții ambientale: 
Temperatură    10 - 50 °C 
Umiditate    90% umiditate relativă (fără condensare) 
Altitudine    max. 2000 m (deasupra nivelului mării) 
Greutate    circa 240 g 
Dimensiuni (L x l x Î)   164 x 82 x 83 (mm) 
Categorie supratensiune   CAT II 
Grad de poluare    2 
 
Toleranțe de măsurare 
Informație privind precizia în ± (% din valoarea citită + eroarea de afișare în cifre (= cea mai mică cifră)). Gradul de precizie este 
calculat la o temperatură de +23 °C (± 5 °C) și o umiditate relativă fără condensare mai mică de 75%. 

 
Valorile de intrare maxim admise nu trebuie depășite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, 
Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 
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