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MANUAL DE UTILIZARE 
 

PRIZĂ PROGRAMABILĂ DIGITALĂ, 
PROGRAM SĂPTĂMÂNAL 

Cod produs: 551917  

 
Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni 
înainte de a pune în funcțiune priza programabilă. 
 

Atenție! 
NU CONECTAȚI NICIODATĂ ÎNTRE ELE DOUĂ SAU MAI 
MULTE PRIZE PROGRAMABILE! NU SCUFUNDAȚI PRIZA 
PROGRAMABILĂ ÎN APĂ SAU ALTE LICHIDE. 
 

Important 
Nu conectați la priză vreun aparat care suportă o sarcină mai 
mare de 16 A. Asigurați-vă că ștecărul fiecărui aparat este 
introdus corect în priza programabilă. Pentru a curăța priza 
programabilă decuplați-o de la rețeaua de curent și ștergeți-
o cu o cârpă uscată. Nu lăsați să funcționeze fără suprave-
ghere radiatoare sau alte aparate de acest gen. Nu recoman-
dăm conectarea acestor aparate la priza programabilă.  
 

Model IP44 (pentru spații exterioare) 
Atenție: Pentru a se putea garanta gradul de protecție IP44 
nu conectați priza programabilă decât numai la prize de 
perete cu grad de protecție IP44. Protecția la umiditate nu 
mai este garantată dacă folosiți aparatul în combinație cu o 
priză de perete IP20.  
 

Displayul LCD și tastele 

 
Caracteristici funcționale 
 Ora actuală cu afișarea zilei, orei, minutelor și secunde-

lor; selecție între modul 12 sau 24 h 

 20 de programe ON/OFF în pași de 1 minut 

 Funcția numărătoare inversă cu decalaj aleatoriu de 2 – 
30 de minute, în cadrul ultimului program ON/OFF setat.  

 Setarea orei de vară/iarnă. 

 Oprirea și pornirea manuală 

 Reluare automată, resp. comutare rapidă a modului oră.  

 Aveți la dispoziție 15 combinații de zile sau grupe de zile, 
după cum urmează: 

 MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU (Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, 
Du) 

 MO (Lu) 

 TU (Ma) 

 WE (Mi) 

 TH (Jo) 

 FR (Vi) 

 SA (Sâ) 

 SU (Du) 

 MO, TU, WE, TH, FR (Lu, Ma, Mi, Jo, Vi) 

 SA, SU (Sâ, Du) 

 MO, TU, WE, TH, FR, SA (Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ) 

 MO, WE, FR (Lu, Mi, Vi) 

 TU, TH, SA (Ma, Jo, Sâ) 

 MO, TU, WE (Lu, Ma, Mi) 

 TH, FR, SA (Jo, Vi, Sâ) 
 

Încărcarea bateriilor 
Înainte de a începe să folosiți aparatul încărcați bateriile 
instalate în aparat cca. 14 ore. În acest sens conectați 
aparatul la o priză de perete. Bateriile au rolul de a stoca 
măsurătorile și programele.  

 

Punerea în funcțiune 
1. Conectați priza programabilă la o priză de perete 230 V. 
2. După încărcarea bateriilor apăsați tasta R cu un obiect 

ascuțit, de ex. pix sau creion, pentru a șterge informațiile 
actuale.  

3. Priza programabilă este acum pregătită de funcționare.  
 

Setarea orei 
1. În modul ceas apăsați tasta OK (minim 5 sec.) pentru a 

ajunge în modul setări ceas. ZIUA SĂPTĂMÂNII începe să 
clipească.  

2. Alegeți valoarea dorită apăsând tasta UP sau DOWN. 
3. Confirmați valoarea prin apăsarea tastei OK. Acum 

clipește ORA. 
4. Repetați pașii 2 și 3 până ce ați setat toate datele.  
5. Pentru resetarea orei repetați pașii descriși mai sus.  
6. În modul ceas apăsați și mențineți apăsată tasta  

Down timp de mai mult de 3 secunde pentru a comuta 
între modul 12 ore și 24 ore.  

 

Setarea programului 
Cu această priză programabilă puteți seta maxim 20 de 
programe ON/OFF. Urmați pașii descriși mai jos. Nu uitați că 
dacă nu apăsați nicio tastă timp de 10 secunde se revine la 
afișarea orei. Alternativ puteți apăsa tasta MODE.  
 

Exemplu pentru setarea programului 1: 
MO 7:35 ON / MO 16:25 OFF. 
În exemplul de mai sus priza programabilă intră în funcțiune 
luni la ora 7:35 și se oprește la ora 16:25.  
1. Apăsați tasta MODE până ce se afișează PROG 1 ON și 

clipește. Modul Program 1 ON este reprezentat în img. 1 
fără setări.  

Img. 1. 
2. Confirmați cu OK; PROG 1 ON nu mai clipește. Începe să 

clipească câmpul cu zilele săptămânii.  
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3. Alegeți cu tasta  (UP) sau  (DOWN) ziua săptămânii 
în care programul 1 trebuie să pornească sau să se 
oprească. Afișarea zilelor prezintă toate cele 15 
combinații posibile de zile ale săptămânii, de ex. MO – 
SU și se repetă în această succesiune. Apăsați OK imediat 
ce pe ecran apare MO.  

4. Acum clipește ora. Setați cu tasta  (UP) sau  (DOWN) 
ora la valoarea 7 și confirmați cu OK.  

5. Acum clipesc minutele. Setați cu tasta  (UP) sau  
(DOWN) minutele la valoarea 35 și confirmați cu OK.  

6. Pentru a încheia setarea programului 1 confirmați cu OK. 
Pe ecran ar trebui să apară conținutul prezentat în img 2.  

 Img. 2 
 
7. Pentru a opri programul 1 la ora 16:25 apăsați tasta  

(UP) sau  (DOWN) până ce pe ecran apare PROG 1 
OFF. Urmați aceeași pași ca și pentru Program 1 ON.  

8. Dacă doriți să setați mai multe programe apăsați tasta  
(UP) sau  (DOWN) până ce se afișează PROG 2 ON. 
Realizați pașii descriși mai sus pentru a seta restul 
programelor.  

9. Dacă în timpul setării programelor apăsați simultan tasta 
 (UP) sau  (DOWN) se șterg datele introduse pentru 
program, iar pe ecranul LCD apare –:- și toate zilele 
săptămânii. Dacă apăsați simultan tasta  (UP) sau  
(DOWN) puteți revoca datele șterse.  

 

Funcția numărătoare inversă 
Funcția numărătoare inversă permite pornirea și oprirea 
prizei programabile pentru orice durată de timp, începând 
de la o secundă și până la 23 ore, 59 minute și 59 secunde.  
 

Exemplu de setare a funcției numărătoare inversă de la 
3:13:08.  
 

1. Apăsați tasta MODE până ce clipesc ON și CD. Apăsați OK 
pentru confirmare. ON și CD nu mai clipesc, iar câmpul 
oră începe să clipească.  

2. Setați ora cu tasta  (UP) sau  (DOWN) la valoarea 3 și 
confirmați cu OK.  

3. Clipesc minutele. Setați minutele cu tasta  (UP) sau  
(DOWN) la valoarea 13 și confirmați cu OK. Câmpul 
minute nu mai clipește și începe să clipească câmpul 
secunde.  

4. Setați secundele cu tasta  (UP) sau  (DOWN) la 
valoarea 8 și confirmați cu OK.  

5. Apăsați tasta OK pentru a încheia setarea numărătorii 
inverse. Ecranul trebuie să arate așa după cum se vede în 
img. 3. Începe să se scurgă timpul setat.  

 Img. 3 
6. Dacă în timpul numărătorii inverse apăsați tasta OK 

puteți opri și reporni programele countdown.  
 
 

Funcție aleatorie 
Funcția aleatorie a prizei programabile este foarte utilă 
pentru protecția casei dvs. în lipsa locatarilor. După activare 
funcția decalează toate punctele de comutare ale 
programelor setate cu 2 – 30 de minute. Observația este 
valabilă atât pentru timpul de pornire, cât și de oprire. 
 

Exemplu funcție aleatorie: 
Normal (setat) RND 

Programm 1 ON        Ora 10:00                Ora 10:02...10:30 
Programm 1 OFF        Ora 15:00                Ora 15:02...15:30  
Programm 2 ON        Ora 17:15                Ora 17:17...17:45  
Programm 2 OFF       Ora 19:30                Ora 19:32...20:00  
 

1. Apăsați tasta MODE până ce pe afișarea orei apare RND, 
așa cum se vede în img. 4.  

  Img. 4 
2. Apăsați tasta OK pentru ca priza programabilă să preia 

funcția aleatorie, așa cum se vede în img. 5.  

  Img. 5 
3. Pentru a dezactiva funcția aleatorie apăsați tasta MODE 

până ce clipește RND, apoi apăsați tasta OK pentru 
confirmare. 

 

Ora de vară/iarnă 
Pentru o comuta ora GTM la ora de vară apăsați în modul 
ceas tasta  (UP) mai mult de 3 secunde. Pe ecranul LCD 
apare S. Timpul actual este mutat cu o oră înainte (v. fig. 6). 
Apăsați din nou tasta  (UP) timp de 3 secunde. Dispare S 
de pe ecranul LCD, iar timpul este resetat la ora de iarnă.  

   Img. 6 
 

Pornirea și oprirea manuală, respectiv activarea / 
dezactivarea funcției timp 
Priza programabilă poate fi pornită și oprită prin apăsarea 
tastelor MODE și OK, fără ca programele setate anterior să 
sufere modificări.  
 
1. Setarea stării AUTO-OFF (img. 7):  

Priza este momentan oprită – programele temporale 
sunt activate.  
Apăsați o dată tasta MODE. AUTO OFF începe să 
clipească. Pentru confirmare apăsați OK.  
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   Img. 7 
2. Setare stare ON (img. 8): 

Priza este permanent în funcțiune – Programele de timp 
sunt dezactivate.  
Apăsați tasta MODE de două ori. ON începe să clipească. 
Apăsați OK pentru confirmare.  

   Img. 8 
3. Setare stare AUTO ON (img. 9): 

Priza este momentan pornită – Programele temporale 
sunt activate.  
Apăsați tasta MODE de trei ori. AUTO ON începe să 
clipească. Apăsați OK pentru confirmare.  

   Img. 9 
4. Setare stare OFF (img. 10): 

Priza este permanent oprită – Programele temporale 
sunt dezactivate. 
Apăsați tasta MODE de patru ori. OFF începe să 
clipească. Apăsați OK pentru confirmare.  

   Img. 10 
 

Atenție: 
a. Programele prizei programabile, programele numărătoa-

re inversă și funcția aleatorie pot fi realizate numai dacă 
priza programabilă se află în modul AUTO ON sau AUTO 
OFF.  

b. Prioritatea funcțiilor este următoarea: funcția numără-
toare inversă, funcția aleatorie, funcția PROG ON/OFF.  

c. Apăsați tasta MODE până ce se afișează 1 ON, apoi 
apăsați  (UP) sau  (DOWN) pentru a vizualiza progra-
mul setat.  

 

Date tehnice 
Alimentare:   230 V ~, 50 Hz 
Sarcină max.:   16 A, 3680 W 
Perioadă min. setabilă:  1 minut 
Temperatură funcționare: -10°C până la +40°C 
Precizie:   +/-1 minut pe lună 
Baterie backup:   NiMH 1,2 V > 100 ore 

Versiune: IP44 adecvată pentru spații exterioare 
 
 

Eliminarea deșeurilor 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconju-
rător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este 
solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Hugo Brennenstuhl GmbH & 
Co. KG (Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, 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. 
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