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MANUAL DE UTILIZARE 
 

CONTOR APĂ 
Cod produs 552059 

Versiune 12/12 

 

Domenii de utilizare 
Acest produs se utilizează pentru a măsura cantitatea de 
apă, de ex. la un robinet din grădină. Ecranul afişează canti-
tatea actuală şi volumul total (comutabil între litri şi galoni). 
Alimentarea se face cu o baterie tip CR2032. 
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă şi toate 
celelalte informaţii incluse în aceste instrucţiuni de utili-
zare. 
Acest produs îndeplineşte cerinţele tuturor directivelor 
naţionale şi europene în vigoare. Toate numele de 
companii şi produse sunt mărci înregistrate ale respectivilor 
proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 

Conţinut colet 
 Contor apă 

 Instrucţiuni de utilizare 
 

Instrucţiuni de siguranţă 

 
 
 

Dreptul la garanţie se pierde în cazul daunelor 
rezultate ca urmare a nerespectării acestor in-
strucţiuni de siguranţă! Nu ne asumăm responsa-
bilitatea pentru daunele rezultate! 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
materiale sau umane cauzate de utilizarea neco-
respunzătoare a produsului sau de nerespecta-
rea instrucţiunilor de siguranţă! În astfel de 
cazuri se pierde dreptul la garanţie. 

 Din motive de siguranţă şi licenţă (CE) transfor-
marea şi/sau modificarea neautorizată a pro-
dusului sunt interzise. Nu demontaţi niciodată 
produsul (cu excepţia înlocuirii bateriei, când 
este cazul). 

 Acest produs nu este o jucărie şi nu trebuie 
lăsat la îndemâna copiilor.  

 Acest produs nu este calibrat şi de aceea nu 
poate fi utilizat în scopuri de facturare. 

 Construcţia este în conformitate cu IP66; pro-
dusul este protejat la stropire cu apă. Dar nu 
cufundaţi niciodată în sau sub apă, deoarece 
acest lucru îl poate deteriora! 

 Produsul trebuie utilizat numai pentru a 
măsura volumul de apă curată şi limpede până 
la o temperatură de maxim 40 °C. 

 Protejaţi produsul de îngheţ (de ex. iarna). 
Demontaţi-l din timp, înainte de instalarea 
iernii, de ex. de pe robinetul din grădină. 
Curăţaţi produsul cu grijă şi depozitaţi-l într-un 
loc uscat. 

 Nu lăsaţi ambalajele nesupravegheate deoa-
rece pot deveni jucării periculoase în mâinile 
copiilor. 

 Manipulaţi produsul cu grijă; poate fi 
deteriorat de lovituri, şocuri sau căderi 
accidentale, chiar de la înălţimi mici. 

 

Informaţii referitoare la baterii 
 Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. 

 Nu lăsaţi bateriile nesupravegheate; acestea ar putea fi 
înghiţite de copii sau animale domestice. În caz de 
înghiţire consultaţi imediat un medic. 

 Bateriile defecte sau care curg pot cauza arsuri acide 
dacă intră în contact cu pielea. Aşadar, purtaţi mănuşi 
de protecţie corespunzătoare. 

 Nu scurtcircuitaţi bateriile/acumulatoarele, nu le 
demontaţi şi nu le aruncaţi în foc. Risc de explozie! 

 Nu încărcaţi bateriile normale, nereîncărcabile; risc de 
explozie! 

 

Instalarea/înlocuirea bateriei 

 

În cazul în care contorul este deja montat pe un 
robinet, mai întâi demontaţi-l. Uscaţi contorul cu 
grijă; în caz contrar, apa ar putea ajunge în com-
partimentul bateriei, ceea ce duce la distrugerea 
contorului şi la pierderea dreptului la garanţie! 

 
La livrare bateria este gata instalată şi contorul se 
află în modul economie de energie. Apăsaţi orice 
buton pentru a aprinde ecranul. Dacă acesta nu se 
aprinde, deschideţi compartimentul bateriei (con-
form descrierii de mai jos) şi verificaţi dacă nu 
cumva producătorul a introdus o bandă izolatoare 
pentru ca bateria să nu se descarce prematur. 
Bateria trebuie înlocuită atunci când contrastul 
ecranului devine slab sau contorul nu mai poate 
fi pornit. 

 Deschideţi capacul de pe spatele contorului rotindu-l 
uşor înspre stânga, în sens invers acelor de ceasornic, cu 
o monedă de mărime adecvată. Atenţie la orientarea 
corectă. 

 Introduceţi o baterie tip CR2032 în compartimentul 
bateriei, respectând polaritatea corectă.  
Polul pozitiv, marcat cu „+” pe baterie, trebuie să fie 
orientat înspre capac (în interiorul capacului se află un 
mic marcaj cu simbolul „+”).  

 Puneţi capacul compartimentului bateriei cu bateria 
instalată la loc. Fixaţi capacul compartimentului bateriei 
rotindu-l înapoi în poziţia iniţială, uşor înspre dreapta, în 
sensul acelor de ceasornic, folosind o monedă de 
mărime adecvată. 

 

Important! 
Capacul compartimentului bateriei poate fi insta-
lat în contor într-o singură poziţie. Aşadar, fixaţi-l 
în poziţie fără să forţaţi! 

 

Elemente de comandă 
A Contrapiuliţă pentru 

racordarea la robinet, cu 
garnitură de etanşare 

B Buton stânga pentru 
resetarea volumului 
actual 

C Filet pentru conectarea 
la un furtun de grădină 

D Volumul actual 
E Volumul total 
F Buton dreapta pentru 

resetarea volumului 
actual şi total 
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Conectarea 
 Dacă este nevoie îndepărtaţi conectorul rapid de pe 

robinetul dvs. de grădină. 

 Verificaţi ca garnitura de etanşare să fie poziţionată 
corect în contrapiuliţă (A). Apoi, ţinând bine de contor, 
conectaţi contrapiuliţa la robinetul de grădină. 

 

Strângeţi contrapiuliţa numai cu mâna, nu utilizaţi 
nicio unealtă! În caz contrar, contrapiuliţa poate fi 
deteriorată; se pierde dreptul la garanţie! 

 Conectaţi furtunul dvs. de grădină la filetul inferior (C), 
vă recomandăm să utilizaţi un conector rapid standard. 

 

Utilizarea 
a) Comutarea între litri şi galoni 

 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul din stânga (B) timp 
de circa 3 secunde, până ce apare un punct („•”) în 
partea din stânga jos a ecranului. Apoi eliberaţi butonul; 
punctul şi unitatea de măsură selectată, „LIT” (litri) sau 
„GAL” (galoni) clipesc. 

 Modificaţi unitatea de măsură apăsând scurt butonul 
din dreapta (F). 

 Confirmaţi selecţia apăsând scurt butonul din stânga 
(B). Apoi modul configurare este părăsit automat.  

 
b) Ştergerea volumului actual 
Apăsaţi scurt butonul din stânga (B) pentru a reseta 
volumul actual de pe rândul de sus al ecranului (D) la „0.0”. 

 
Puteţi utiliza această funcţie de ex. dacă doriţi să 
umpleţi mai multe găleţi, fiecare cu câte 5 litri de 
apă. Rândul de jos al ecranului va afişa volumul 
total. 

 
c) Ștergerea volumului total şi a volumului actual 
Apăsaţi scurt butonul din dreapta (F) pentru a reseta 
ambele afişaje la „0.0”. 
 
d) Modul economie de energie 
Contorul se opreşte automat după circa 30 minute pentru a 
economisi energie. Ecranul se stinge. Dacă detectează 
curgerea apei, contorul porneşte automat şi ecranul se 
aprinde la loc. De asemenea, puteţi porni manual contorul 
apăsând scurt orice buton. 

 
Volumul total rămâne memorat chiar dacă 
contorul este oprit şi apoi pornit. Dacă este 
nevoie, ştergeţi-l conform descrierii de mai sus 
(apăsaţi butonul din dreapta (F)).  

 

Curăţarea 
Curăţaţi produsul numai cu o cârpă moale şi curată. Nu 
apăsaţi prea tare deoarece acest lucru poate provoca 
zgârieturi sau deteriorarea ecranului. Dacă rotorul din 
interiorul contorului este murdar, curăţaţi-l cu apă rece 
curată şi limpede. 
 

Eliminarea 
a) Produs  

 

Eliminaţi produsul devenit inutilizabil conform 
reglementărilor legale în vigoare. 
Îndepărtaţi bateria instalată şi eliminaţi-o separat 
de produs.  

 
 

b) Baterii şi acumulatori 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze 
bateriile şi acumulatoarele uzate. Aruncarea lor împreună 
cu deşeurile menajere este interzisă!  

 
 

Bateriile/acumulatorii care conţin substanţe 
periculoase sunt marcate prin simbolul de 
alături, care indică faptul că aruncarea lor în 
locurile de depozitare a gunoiului menajer 
este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele metale grele sunt: Cd = cadmiu, 
Hg = mercur, Pb = plumb (marcajul se găseşte 
pe baterie/acumulator, de ex. dedesubtul 
simbolului pubelei ilustrat în stânga). 

Puteţi returna bateriile/acumulatorii uzați, gratuit, la orice 
punct de colectare din localitatea dvs. sau la magazinele 
care comercializează baterii/acumulatori! 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător. 
 

Date tehnice 
Tensiune de funcţionare............ 3 V/DC, 1 baterie CR2032 
Toleranţă.................................... ± 6% 
Unitate de măsură...................... comutabilă între litri şi 

galoni 
Filet de conectare...................... 19 mm (3/4”) 
Grad de protecţie....................... IP66 
Dimensiuni................................ 38 x 44 x 83 mm (l x A x Î) 
Greutate..................................... 66 g (inclusiv bateria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi 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 şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

 



 

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

 
 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 

 
 
Producătorul:   Conrad Electronic SE 
Titularul licenţei:   Conrad Electronic SE 
Adresa:    Str. Klaus-Conrad 1,  
     D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
 
Tipul echipamentului:  CONTOR APĂ 
 
Model:    P0550 
 
Cod produs:   552059 
 
 
este în conformitate cu următoarea/le normă/e şi documente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61000-6-3: 2007; 
EN 61000-6-1: 2007; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
 
Marcaj CE pe produs: 

 
 
 
 
 
 
 
Hirschau, 30 mai 2012 
Locul şi data emiterii        Numele şi semnătura producătorului/ 

reprezentantului autorizat 


