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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TERMOSTAT DE CAMERĂ 
Cod produs: 560102 

Versiune 05/08 
 
 

1. Descriere 
 

Produsul este realizat pentru a menţine temperatura aerului 
la un nivel presetat. Controlează aparatele de aer condiţionat 
(sobe, valve electronice, pompe de circulare) pentru a 
menține temperatura dorită pentru un spaţiu interior. 
Aparatul de aer condiţionat trebuie să aibă o tensiune de 
funcţionare de 230V şi un consum de curent de mai puţin de 
6A. Produsul trebuie folosit numai interioare uscate. 
 

Modificarea neautorizată a produsului este inadmisibilă din 
motive de securitate CE. Orice altă utilizare decât cea descrisă 
aici nu este posibilă şi poate deteriora aparatul. Există de 
asemenea pericol de foc, scurtcircuit sau electrocutare.  
Nici un component din acest set nu poate fi ajustat sau 
modificat. 
Ţineţi cont de toate instrucţiunile de siguranţă din acest 
manual de utilizare. 
 

2. Funcţii 
 

 Termostat 

 Material de montare 

 Instrucţiuni de utilizare 
 

3. Instrucţiuni de siguranţă 
 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespec-
tării instrucţiunilor prezentate în acest manual de 
utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne asu-
măm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezul-
ta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instrucţi-
unilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste 
cazuri se pierde dreptul la garanţie!  
 

Siguranţa produsului 

 Nu supuneţi aparatul la stres mecanic şi vibraţii puternice.  

 Produsul trebuie protejat de câmpuri electromagnetice, 
câmpuri electrostatice, temperaturi extreme şi umezeală. 

 O circulaţie a aerului în jurul aparatului este esenţială 
pentru putea monitoriza cu acurateţe temperatura 
camerei. Nu acoperiţi niciodată orificiile ventilatorului.  

 Aparatul trebuie conectat numai la prize de 230 V 50 Hz 
(10/16 A). Nu folosiţi aparatul la alte tensiuni. 

 Nu instalaţi aparatul în următoarele locaţii: 

 În apropierea oricăror surse de căldură ca şi radiatoarele 
de pildă. 

 Imediat lângă fereastră sau direct sub razele de soare 

 După uşi sau la colţuri 

 Lângă guri de evacuare a aerului cald/rece. 

 În mediu advers cu materiale inflamabile sau gaze, aburi 
corozivi sau umezeală.  

 Produsul nu poate fi montat în poziţie verticală pe zid. Se 
recomandă instalarea produsului la 1,5 m de podea pentru 
o bună circulaţie a aerului. 

Siguranţa personală 

 Instalarea trebuie să corespundă normelor electrice locale 
şi să fie realizată de către un specialist. 

 Înainte de instalare deconectaţi de la curent (scoateţi 
siguranţa) pentru ca nici un cablu să nu fie sub tensiune. 
Conectaţi siguranţa la loc. 

 Instrucţiunile de utilizare a aparatului trebuie respectate 
întocmai la utilizarea aparatului. 

 Înainte de a da găurile în perete asiguraţi-vă că nu există 
cabluri electrice, conducte de apă sau sisteme similare în 
spate. 

 Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. 
 
Diverse 

 În locuri comerciale, trebuie respectate normele de 
prevenire a accidentelor în operarea sistemelor electrice. 

 Service-ul, ajustările şi reparaţiile trebuie făcute numai de 
către un specialist într-un atelier de specialitate.  

 Dacă aveţi orice fel de întrebare la care acest manual nu 
oferă răspunsuri, contactaţi un specialist. 

 

4. Elemente de operare 
 

 
1. Şurub de fixare a carcasei 
2. Led de stare 
3. Buton ON/OFF 
4. Buton de reglare a temperaturii 

 

5. Instalare 
 

5.1  Montarea 
1. Rotiţi butonul pentru ajustarea temperaturii (4) pe poziţia 

centrală şi apoi scoateţi-l din termostat.  
2. Scoateţi şurubul de prindere (1) şi îndepărtaţi capacul 

termostatului. 
3. Folosiţi baza pentru a marca locurile în care veţi da găurile 

în zid. 
4. Daţi 2 găuri şi apoi introduceţi cablurile. 
5. Introduceţi cablurile prin orificii. 
6. Fixaţi termostatul pe zid. 

 
5.2  Cablarea 
1. Îndepărtaţi şuruburile de pe blocul terminal. 
2. Conectaţi cablul de alimentare la termostat conform 

diagramei. 
3. Aveţi grijă să nu fie cablul avariat sau comprimat. 
4. Puneţi carcasa la loc şi apoi introduceţi butonul de reglare 

a temperaturii (4). 
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6. Funcţionare 
 

1. Puneţi butonul ON/OFF de pornire/oprire (3) pe una din 
poziţii pentru a porni termostatul. Când termostatul este 
oprit, aparatul de aer condiţionat conectat la termostat 
este oprit indiferent de temperatura camerei. 

2. Rotiţi butonul de reglare a temperaturii (4) pentru a seta 
valorile temperaturii în aria de 7 până la 35 °C. 

3. Aparatul de aer condiţionat va fi oprit/pornit pentru a 
menţine temperatura aerului la aceeaşi valoare presetată. 
Ledul indicator (2) va ilumina pentru a indica faptul că 
aparatul de aer condiţionat este pornit. 

 
De exemplu,  
Să presupunem că valoare temperaturii setate este de 20 °C, 
aparatul de aer condiţionat va pornit dacă temperatura scade 
sub 19 °C şi se va opri dacă temperatura creşte peste 21 °C. 
 

7. Întreţinere 
 

Aparatul nu necesită întreţinere. Folosiţi a cârpă curată şi 
uscată pentru a curăţa produsul. Nu folosiţi substanţe 
abrazive sau soluţii chimice pentru curăţarea aparatului.  

 
 

8. Eliminarea elementelor uzate 
 

Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate 
cu normele în vigoare pentru a proteja mediul 
înconjurător şi sănătatea umană şi utilizarea 
resurselor naturale în mod prudent şi raţional. Un „x” 
peste un tomberon semnifică faptul că aparatul nu 
poate fi aruncat decât în locuri special amenajate şi 
nu la gunoiul menajer. 

 
Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, 
pentru a proteja viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru a 
utiliza resursele naturale în mod prudent şi raţional, 
utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele electronice 
şi electrice nefuncţionale la centrele de colectare special 
amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică 
necesitatea dezafectării speciale a produsului, separat de 
deşeurile menajere. Dezafectarea bateriilor/bateriilor 
reîncărcabile Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi 
acumulatorii reîncărcabili uzaţi la locurile speciale de 
colectare. Este interzisă dezafectarea bateriilor şi 
acumulatorilor împreună cu deşeurile menajere. Bateriile şi 

acumulatorii conţin elemente periculoase pentru mediu şi 
sănătatea oamenilor. Aceste elemente sunt inscripţionate pe 
fiecare baterie/acumulator ( Cd – Cadmiu, Hg – Mercur, Pb – 
Plumb).  
 

9. Date tehnice 
 

Tensiune de funcționare:  230 - 240 V/AC, 50 Hz 
Capacitate de comutare:  230 V 

6 A sarcină rezistivă 
2 A sarcină inductivă 

Reglare temperatură:  7 la 35 °C 
Precizie temperatură:  +/-1,5 °C la 20 °C 
Diferenţă de comutare:  1 °C 
Diametru necesar pentru cablul de alimentare: 

1.00 la 1.50 mm
2
 

Dimensiuni:   86 x86 x 25 mm 
Greutate:   82 g 
 
 

Declaraţie de conformitate 
Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau 
(Germania), declară că produsul corespunde normelor şi 
cerinţelor Directivei 1999/5/EG. 
Declaraţia de conformitate pentru acest produs se află pe 
www.germanelectronics.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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