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MANUAL DE UTILIZARE 

PRIZĂ PROGRAMABILĂ DIGITALĂ, IP20, 230 V/50 HZ, 3600 W 
Cod produs: 554229 

Versiune 09/12 

 

 
 

 
 
O dată cu achiziţionarea acestui produs aţi intrat în posesia 
un aparat GEV de înaltă calitate. Vă rugăm să citiţi în 
întregime manualul de utilizare înainte de a începe să 
folosiţi produsul. Păstraţi manualul de utilizare pentru 
consultări ulterioare.  
 

Elementele de control (fig. A) 
1 MASTER CLEAR: Şterge toate datele din memorie, inclu-

siv timpul actual şi toate programele 
2 RANDOM: Activarea/dezactivarea funcţiei aleatorii 
3 CLOCK: 

- Setarea orei actuale cu tastele WEEK, HOUR, MIN 
- Setarea modului 12 h sau 24 h cu taste TIMER 
- Activarea funcţiei ora de vară cu tasta ON/AUTO/OFF 

4 TIMER: Setarea programului cu tastele WEEK, HOUR, 
MIN 

5 ON/AUTO/OFF: Selectarea modurilor de funcţionare ale 
aparatului 

6 WEEK: Setarea săptămânii cu tasta CLOCK sau TIMER 
7 HOUR: Setarea orei cu tasta CLOCK sau TIMER 
8 MIN:  Setarea minutelor cu tasta CLOCK sau TIMER 
9 RST/RCL: Tasta resetare 
10 LED: Afişare status 
 

Explicaţii ale afişărilor pe ecranul LCD (fig. B) 
MO = luni 
TU = marţi 
WE = miercuri 
TH = joi 
FR = vineri 
SA = sâmbătă 

SU = duminică 
AUTO = aparatul se află în modul programare 
S = ora de vară 
R = funcţia aleatorie este activă 
ON = pornit  OFF = oprit  
 

Instrucţiuni de siguranţă 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucţiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne 

asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în 
aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale ce 
pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a aparatului sau 
a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în 
manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  
Din motive legate de siguranţă nu sunt permise reconfigura-
rea şi/sau modificarea arbitrară a produsului. Nu conectaţi 
mai multe aparate de acest gen unul după altul. Aparatul 
este decuplat de la tensiune doar dacă ştecărul este scos din 
priză. Aparatul poate fi folosit numai în spaţii uscate.  
 

Prima punere în funcţiune 
Conectaţi aparatul la o priză de perete cca. 14 ore astfel 
încât să se poată încărca acumulatorul integrat.  
- Master Clear / Ştergerea tuturor setărilor 
Apăsaţi tasta MASTER CLEAR (1) cu un obiect ascuţit. Astfel 
se şterg toate datele şi creaţi condiţiile necesare pentru 
setarea ceasului. Pe ecranul LCD (10) apar pentru cca. 3 
secunde toate simbolurile (funcţia test), iar apoi ora 0:00:00 
MO AUTO.  
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Setarea orei 
Dacă este nevoie înainte de setarea orei setaţi ora de vară (+ 
1 h). V. cap. „Ora de vară/iarnă”.  
- Apăsaţi simultan tastele CLOCK şi WEEK pentru setarea 

zilei săptămânii.  
- Apăsaţi simultan tastele CLOCK şi HOUR pentru setarea 

orei. 
- Apăsaţi simultan tastele CLOCK şi MIN pentru setarea 

minutelor.  
Exemplu: 
Setarea orei după resetarea la marţi ora 13:26. 
- Apăsaţi 1x simultan tastele CLOCK (3) şi WEEK (6) / este 

afişat TU.  
- Apăsaţi 13x simultan tastele CLOCK (3) şi HOUR (7) / este 

afişat 13:00.  
- Apăsaţi 26x simultan tastele CLOCK (3) şi MIN (8) / este 

afişat 13:26.  
 
- Ora în format 24 h/12 h 
Comutarea între modul de afişare 24, respectiv 12 h se face 
prin apăsarea simultană a tastelor CLOCK (3) şi TIMER (4) 
(modul 12 h = 1 AM până la 12 AM & 1 PM până la 12 PM). 
În modul 12 h pe ecran apare simbolul PM.  
 
- Ora de vară/iarnă 
Apăsaţi simultan tastele CLOCK (3) şi ON/AUTO OFF (5). 
Timpul este setat înainte cu o oră (ora de vară), iar pe ecran 
apare în dreapta simbolul pentru ora de vară. Repetaţi paşii 
pentru a seta ora de iarnă.  
 

Programarea aparatului 
Priza programabilă digitală are 10 locuri de stocare pentru 
programe. Pentru fiecare loc de stocare program puteţi 
programa un timp de pornire „ON” şi un timp de oprire 
„OFF”. Un loc de stocare program poate fi programat pentru 
zilele individuale ale săptămânii sau pentru blocuri 
predefinite de zile ale săptămânii.  
 

Puteţi seta următoarele blocuri de zile ale săptămânii:  
MO – SU (întreaga săptămână), MO – SU (zile individuale), 
MO – FR, SA – SU, MO – SA, MO + WE + FR, TU + TH + SA, 
MO – WE, TH – SA, MO + WE + FR + SU.  
 

Recomandăm să notaţi programul pe care îl doriţi, căci acest 
lucru simplifică introducerea datelor.  
Pentru a intra în modul programare apăsaţi o dată tasta (4). 
Pe ecran apare „ON 1”. Se afişează datele de pornire pentru 
locul de stocare al programului 1. Dacă blocul de progra-
mare este gol în loc de oră pe ecran apare „- - : - - „.  
- Cu tasta (6) puteţi seta ziua săptămânii/selecta blocul de 

zile ale săptămânii. 
- Pentru setarea orei folosiţi tasta (7).  
- Apăsaţi tasta (8) pentru a seta minutele.  
- Apăsaţi scurt tasta (4); se afişează datele de oprire pen-

tru locul de stocare al prog. 1. Procedura este identică cu 
cea folosită la programarea punctului de pornire.  

 

Exemplu: 
Priza programabilă trebuie să pornească la ora 16:05 şi să se 
oprească la ora 22:10 de luni până vineri. Pentru program se 
foloseşte locul de stocare numărul 1.  
- Apăsaţi 1x tasta TIMER (4): se afişează 1 ON. 
- Apăsaţi 1x tasta WEEK (6): se afişează zilele săptămânii.  

- Apăsaţi tasta WEEK (6) de atâtea ori până ce se afişează 
zilele săptămânii MO/TU/WE/TH/FR. 

- Apăsaţi tasta HOUR (7) de mai multe ori până ce afişează 
ora 16.  

- Apăsaţi tasta MIN (8) până ce afişează minutele 05.  
- Apăsaţi 1x tasta TIMER (4): pe ecran apare 1 OFF.  
- Apăsaţi 1x tasta WEEK (6): se afişează ziua săptămânii. 
- Apăsaţi tasta WEEK (6) de mai multe ori până ce se 

afişează zilele săptămânii MO/TU/WE/TH/FR. 
- Apăsaţi tasta HOUR (7) de mai multe ori până ce se 

afişează ora 22.  
- Apăsaţi tasta MIN (8) de mai multe ori până ce se 

afişează minutele 10.  
 
- Ştergerea / dezactivarea 
Programele individuale pot fi suprascrise sau dezactivate. 
Pentru suprascriere: vezi capitolul „Programarea aparatu-
lui”. Pentru a dezactiva un program apăsaţi tasta resetare (9) 
atunci când vă aflaţi în modul programare. Timpul setat este 
înlocuit de afişarea „--:--„. Programele dezactivate pot fi 
reactivate prin reapăsarea tastei resetare R (9) atunci când 
vă aflaţi în modul programare.  
 

Funcţia aleatorie 
Funcţia aleatorie (există numai în varianta de comutare 
AUTO) poate fi activată sau dezactivată prin apăsarea tastei 
RANDOM (2). Acest lucru este confirmat prin apariţia simbo-
lului „R” pe ecran. Funcţia aleatorie permite pornirea aleato-
rie a prizei programabile între 06:00 PM şi 06:00 AM pentru 
o perioadă de timp cuprinsă în intervalul 10 – 31 minute.  
 

Activarea programării – Pornire/oprire manuală 
Dacă apăsaţi tasta ON/AUTO/OFF (5) se activează modul 
programare sau porniţi/opriţi manual priza programabilă.  
Există 3 variante care sunt accesate prin apăsarea multiplă a 
tastei ON/AUTO/OFF (5): 
ON  = priza programabilă este pornită permanent, nu se   

ţine cont de programele setate. 
AUTO  = priza programabilă este pornită şi oprită în funcţie 

de timpul setat. 
OFF  = priza programabilă este oprită permanent, nu se 

ţine cont de programele setate.  
 

Funcţia aleatorie (chiar şi atunci când este afişată) nu este 
activă în poziţiile ON şi OFF.  
 

Conectarea prizei programabile (fig. C) 
După setarea orei şi a programului introduceţi aparatul într-
o priză de perete, iar aparatul care trebuie controlat 
conectaţi-l la priza programabilă. Dacă aparatul are un 
întrerupător propriu verificaţi dacă acesta este setat în 
poziţia ON.  
Respectaţi valoarea indicată pentru puterea maximă! 
 

Instrucţiuni privind bateriile şi acumulatorii  
Consumatorul final este obligat prin lege să 
returneze bateriile şi bateriile reîncărcabile uzate. 
Aruncarea lor împreună 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 
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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! 
 

Instrucţiuni privind reciclarea 
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. 
 
 
 
 

Date tehnice 

Tensiune de funcţionare 230 V ~, 50 Hz 
Putere conectată  max. 3,600 W 
Consum de putere aprox. 0.5 W 
Temperatura ambientală -10°C - + 40°C 
Curent nominal  max. 16 A sarcină rezistivă 

max. 2 A sarcină inductivă (de ex. 
motoare) 

Poziţii de stocare  20 (10 x ON / 10 x OFF) 
Certificări  INTERTEK/GS 
Tip   TGE-1LA 
Grad de protecţie  IP20 
Clasa de protecţie I 
Dimensiuni   l 70 x Î 75 x A 78 mm 
 
µ = deschidere orificiu de contact  
 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice şi de design fără 
înştiinţare în prealabil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) și Gutkes GmbH (Rehkamp 13, D-30853 
Langenhagen, 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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