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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TEMPORIZATOR DIGITAL CU PROGRAM 
SĂPTĂMÂNAL, 2300 W, MÜLLER PALADIN 

Cod produs: 358592 

 

 
 

Schema de conexiuni 

 
 

1. Instrucțiuni de siguranță 
Instalarea și montarea pot fi realizate numai de 
către un electrician specializat! În caz contrar există 
pericolul unui incendiu sau șoc electric! 

Conectați produsul numai la tensiunea și frecvența indicate 
pe plăcuța aparatului! 
Modificarea sau reconfigurarea aparatului duce la pierderea 
dreptului la garanție! 
Produsul trebuie să fie instalat în așa fel încât interferențele 
extrem de puternice să nu poată influența negativ funcționa-
rea aparatului! 
 

2. Prima punere în funcțiune 
 Conform setărilor din fabricație temporizatorul digital se 

află în modul sleep. Displayul este oprit.  

 Apăsați tasta  (1 secundă). Apare afișarea pe display. 
 Conform setărilor din fabricație temporizatorul afișează 

data și ora curentă și dispune de funcția ora de vară.  

 Setați limba cu tastele  și confirmați cu . 

(Observație: cu tasta  reveniți cu un pas înapoi).  
 Dacă este nevoie setați data, ora și ora de vară cu tastele 

 și confirmați cu .  

 

3. Privire de ansamblu asupra funcțiilor 

   
 

4. Explicații simboluri 
 

Canal activat / Programare ON 

Canal dezactivat / Programare OFF 

Pentru data actuală este activă funcția vacanță/dată. 

Starea actuală de comutare depinde de timpul de 
comutare standard programat. 

Starea actuală de comutare se bazează pe comutarea 
manuală a programului și se modifică pe baza pro-

gramului stocat la următorul timp de comutare. 

Starea actuală de comutare se bazează pe comutare 
manuală și se păstrează până la resetare manuală.  

Zilele săptămânii luni.....duminică; în modul progra-
mare liniuțele indică zilele active ale săptămânii.  
Starea actuală de comutare se bazează pe timpul de 
comutare pe bază de impuls. 

Temporizatorul este blocat prin cod PIN; este nevoie 
de introducerea codului PIN (12).  
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5. Funcții taste 
1. Comutare de la modul automat la modul de 
introducere a datelor. 
2. Funcția back (un nivel înapoi). 
 

1. Mod introducere date: posibilitate selecție 
diverse opțiuni. 
2. Mod introducere date: modificarea pozițiilor 
care clipesc. 
 

1. Mod automat: activarea sau dezactivarea unui 
canal până la următorul timp programat. 
2. Mod automat: apăsarea tastei mai mult de 3 
secunde = modul permanent (7).  
1. Activarea temporizatorului prin apăsarea tas-
tei mai mult de 1 secundă (fără tensiune rețea). 
2. Confirmarea selecției sau programării (un nivel 
mai jos).  

 

6. Instrucțiuni privind utilizarea 
Rezerve de energie (fără rețea): apăsați tasta  timp de 1 
secundă; displayul se aprinde. 

Cu tasta  ajungeți în programare cu un nivel/pas înapoi. 

La finalul introducerii complete a datelor apare End (final). 

Confirmați End cu ; reveniți la modul automat.  
La finalul introducerii unor date puteți alege în End și 

Continuare cu tastele . Confirmați Continue cu tasta . 
Datele sunt preluate și reveniți la modul introducere date.  
Dacă selectați End în timpul introducerii datelor 
temporizatorul trece în modul automat fără să preia datele.  
 

7. Canal ON OFF / Permanent 
Canal ON OFF 

Apăsați tasta  pentru a comuta canalele manual. 
Comutarea manuală este reprezentată de simbolul mână; ea 
rămâne valabilă până la următoarea comutare programată. 
 

Modul permanent P 
Modul permanent se activează prin apăsarea timp de 3 

secunde a tastei corespunzătoare de canal . Canalul este 
activat, respectiv dezactivat permanent.  
Starea de comutare se menține până la o nouă comutare 
manuală (apăsare timp de 3 secunde).  
 

 
8. Programarea timpului de comutare 
(vezi și exemplu programare punct 9) 
Pașii A până la C, vezi punctul 9 (exemplu de programare) 

 
 

 

9. Exemplu de programare timpi de comutare 
normali (standard) 

A. Apăsați tasta  timp de 1 secundă. Apare afișarea pe 
display (modul automat). 

B. Apăsați tasta . Vă aflați cu un nivel mai jos în modul de 
introducere al datelor. 

C. Confirmați programul cu tasta . 

D. Confirmați noul timp de comutare cu tasta . 

E. Cu tasta  alegeți canalul dorit și confirmați cu . 
F. Pentru un timp normal de conectare sau deconectare 

alegeți cu tasta  punctul din meniu ON sau OFF și 

confirmați selecția cu . 
G. La acest nivel trebuie să alegeți cu tasta -+ pentru fiecare 

zi a săptămânii dacă este programată cu “Da” sau nu cu 

“Nu”. Confirmați selecția cu . 

H. Setare timpului: orele  și apoi ; minutele  și 

apoi . 

I. Testul de control: dacă timpul de comutare care clipește 

este corect confirmați cu tasta . Cu tasta  aveți la 
dispoziție alte opțiuni (Modificare/Ștergere/Final).  

J. Dacă doriți să continuați cu programarea confirmați cu  
noul timp de comutare. Dacă doriți să încheiați 
programarea treceți cu tasta -+ la punctul Final și 

confirmați cu .  
 

10. Impuls (pulse) 
Program  -> Timp nou de comutare -> Canal A -> … 
Funcția impuls vă oferă posibilitatea de a programa un timp 
de comutare cu durată precisă de comutare. Temporizatorul 
se oprește din nou după durata programată pentru impuls 
(impuls de maxim 59:59 mm:ss). Programarea se face pe 
baza unui timp normal de comutare (vezi pct. 8/9) cu 
următoarele diferențe: 
 Alegeți funcția Impuls (9F). 
 Stabiliți durata de comutare (minute./secunde impuls) 
 Stabiliți zilele săptămânii pentru timpul de comutare 

impuls. 
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 Stabiliți timpul de comutare (ore/minute). 
Întrebare de control: Confirmați timpul de comutare impuls 
care clipește 
 

11. Program vacanță 
Program -> Timp nou de comutare -> Canal A - > Vacanță 
 Per canal aveți la dispoziție un timp pentru vacanță. 

Aveți posibilitatea de a decupla permanent – VACANȚĂ 

OFF – sau comuta permanent – VACANȚĂ ON - o 
anumită perioadă de timp (zile).  

 Prelucrarea timpului de comutare vacanță se face în 
funcție de programarea timpului de comutare la punctul 
8/9.  

 Opțiunea Vacanță nu mai este oferită în meniul Timp nou 
de comutare, dacă funcția vacanță este deja folosită. 
Timpul de comutare vacanță poate fi prelucrat în meniul 
Modificare program sau Ștergere program.  

 

12. Alte setări 
Punctul din meniu Meniul principal Aplicații 

Actualizare program Program Activare timpi de comutare / Activare poziție de stocare 

Copiere program Program Copierea timpilor de comutare de pe un canal pe altul. Canalul nu este suprascris, 
ci doar i se adaugă alți timpi de comutare.  
Timpii de comutare vacanță nu se copiază! 

Ștergere program Program Ștergerea timpului (timpilor) de comutare. Aveți posibilitatea de a șterge toate 
canalele, un canal sau timpi individuali de comutare. 

Modificare program Program În meniul Modificarea programului aveți posibilitatea de a modifica timpii de 
comutare programați per canal.  

Data Setări Setarea datei și orei. 

Ora de vară Setări Setarea orei de vară. 

Limba Setări Selectarea limbii. 

Setările din fabricație Setări Revenirea la setările din fabricație.  
Se pierd data, ora și timpii de comutare. 

Contor Opțiuni Afișarea orelor de funcționare și impulsurilor de comutare pro canal și pentru 
temporizator 

Cod PIN Opțiuni Temporizatorul poate fi blocat cu ajutorul unui cod PIN cu 4 poziții. Acest cod 
poate fi prelucrat, activat sau dezactivat. Dacă ați uitat codul adresați-vă 
departamentului clienți al companiei. 

Funcția resetare Apăsați simultan toate cele 4 taste frontale pentru 2 secunde. Temporizatorul este resetat. Timpii de 
comutare nu se șterg! Data și ora se șterg. În rest la fel ca la prima punere în funcțiune (2).  

 
Baterii CR 1/3 N (LiMnO2) 3 V. 
Produsul îndeplinește cerințele art. 11 din Directiva 2006/66/EC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Hugo Müller GmbH & Co KG 
(Sturmbühlstraße 145-149, D-78054 VS-Schwenningen, 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. 

© 2015 Hugo Müller GmbH & Co KG & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


