
 
MANUAL DE UTILIZARE 

 

PRIZĂ PROGRAMABILĂ MECANICĂ 
PENTRU MEDIU UMED EMT446 

Cod produs: 610570 

 

DESCRIEREA 
Produsul este o priză care poate fi pornită sau oprită cu 
ajutorul unui mecanism de ceas intern. Puteţi conecta o 
lampă exterioară sau un dispozitiv similar şi să-l opriţi sau 
porniţi cu ajutorul temporizatorului. 
Produsul este destinat utilizării în interior şi în exterior, în 
locuri umbrite (sub protecţia acoperişului, în garaj, etc.). Fiţi 
siguri că locul în care puneţi produsul este potrivit, altfel 
există pericol de electrocutare! (respectaţi instrucţiunile din 
cap. „Pornirea”). 
Respectaţi toate instrucţiunile de utilizare din acest manu-
al. Aceste instrucţiuni nu sunt doar pentru a proteja apara-
tul, ci şi sănătatea dvs. Citiţi integral acest manual.  
 

CONŢINUTUL PACHETULUI 
 Priză programabilă EMT446 

 Instrucţiuni de utilizare 
 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării 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 mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespec-
tării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în 
manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  

 Conversia sau modificarea neautorizată a produsului este 
inadmisibilă din motive de securitate CE. 

 Aparatul corespunde clasei de protecţie I. Folosiţi o priză 
standard recomandată (cu pământare). Nu întrerupeţi 
niciodată pământarea, pericol de electrocutare. 

 Aparatul nu este o jucărie, nu-l lăsaţi la îndemâna copi-
ilor. Aparatele electrice nu trebuie lăsate la îndemâna 
copiilor. Aveţi grijă când aveţi copii prin preajmă. Nu 
lăsaţi aparatul să funcţioneze nesupravegheat. 

 Produsul poate fi utilizat numai în interioare uscate. Nici 
o parte a produsului nu poate fi udată sau umezită; nu 
atingeţi aparatul cu mâinile umede sau ude. Pericol de 
electrocutare! 

 Clasa de protecţie IP44 înseamnă că produsul este 
protejat direct contra contactului cu componentele 
aflate sub tensiune sau componentele interne mobile cu 
instrumente, cabluri etc. cu diametrul mai mare de 1mm. 
(Excepţie: orificiile pentru intrarea cablurilor); este de 
asemenea protejat doar împotriva stropirii.  

 Din aceste motive, nu lăsaţi produsul în grădină sub jet 
de apă (de la furtun sau sisteme de irigaţie). 
Folosiţi produsul numai în interioare sau în locuri 
umbrite, de pildă sub acoperiş sau în garaj. Nu expuneţi 
produsul direct la razele de soare, ploaie sau zăpadă. 

 Nu blocaţi niciodată carcasa nici capacul transparent al 
aparatului. Lăsaţi capacul să se închidă automat şi 
complet când nu este utilizat. 

 Dacă aparatele, conexiunile sau cablurile de extensie 
sunt ţinute afară (lămpi, pompe de apă etc.), acestea 
trebuie să fie compatibile pentru uzul exterior. 
Respectaţi toate instrucţiunile de utilizare. 

 Nu supuneţi aparatul al supra-sarcină. Puterea aparatului 
conectat nu trebuie să depăşească 3680W (numai 
tensiune rezistivă).  

 Nu deconectaţi aparatul de la curent cu mâinile ude sau 
umede, altfel există pericol de electrocutare. 

 Nu trageţi niciodată de cablu sau de dispozitivul 
conectat. Deconectaţi aparatul de la curent, ţinând de 
ştecăr (ridicaţi mai întâi capacul prizei programabile). 

 Când plouă sau ninge nu ridicaţi niciodată capacul 
aparatului şi nu conectaţi sau deconectaţi alt dispozitiv la 
el. Acesta poate duce la pericol de electrocutare. 

 Nu lăsaţi materialul de ambalaj la întâmplare. Poate fi 
periculos pentru copii.  

 Manevraţi produsul cu grijă poate fi deteriorat prin im-
pact sau cădere, fie şi de la mică înălţime. În cazul în care 
carcasa aparatului este deteriorată, nu mai folosiţi 
aparatul. 

 Când aparatul este conectat la priză, nu atingeţi butonul 
temporizatorului şi nici dispozitivul conectat. Mai întâi 
deconectaţi priza la care este deconectat aparatul (de 
pildă prin întreruperea circuitului). Apoi scoateţi aparatul 
din priză. Apoi deconectaţi consumatorul din priza 
programabilă. Duceţi-l la un magazin specializat sau 
eliminaţi-l astfel încât să protejaţi mediul înconjurător. 

 

PORNIREA 
Conectaţi aparatul (fără nici un consumator conectat) la o 
priză compatibilă (cu pământare). Produsul trebuie folosit 
numai în interioare uscate sau în exterioare umbrite (de 
pildă sub acoperiş, sau în garaj). 
 

Aparatul trebuie folosit numai în exterioare umbrite 
în următoarea poziţie: priza trebuie să se afle în 
partea de sus a aparatului şi rotiţa pentru setări se 
află în partea de jos. Ambele carcase trebuie să fie 
deschise în sus.  

 

Partea de sus 

 
Baza 

 

SETAREA OREI 
Ridicaţi carcasa transparentă cu o mână. Învârtiţi inelul 
interior cu orele tipărite pe el, până când săgeata arată ora 
curentă. Închideţi carcasa la loc. 
 

Acum învârtiţi rotiţa de setare, care poate fi 
mutată foarte uşor. Nu este posibilă învârtirea 
rotiţei în sens contrar acelor de ceasornic. Nu 
forţaţi” Astfel puteţi strica butonul de oră. 

 



 
SETAREA ON/OFF A TIMPULUI 
Puteţi seta ora de pornire/oprire pentru dispozitivul 
conectat cu 48 de segmente (2 pe oră) în intervale de 30 de 
minute. Un segment apăsat în jos activează priza (tensiunea 
conectată. Dispozitiv conectat), un segment apăsat în sus 
sau dacă lăsaţi butonul, deconectează priza (fără tensiune, 
dispozitivul conectat este oprit). 
Exemplu: dacă doriţi ca un bec să fie pornit între orele 10 şi 
11 PM, apăsaţi în jos pe cele două segmente între 22:00 şi 
23:00. Toate celelalte segmente trebuie să fie deconectate. 
 

Datorită designului dispozitivului pot apărea câteva 
deviaţii între ora de activare şi ora curentă. Deviaţiile 
de câteva minute sunt normale.  

 

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV LA PRIZĂ 
 Ridicaţi carcasa prizei. 
 Conectaţi un dispozitiv (introduceţi mufa complet). 

 

Puterea maximă de comutare este 3680 W / 230 V, 
16 A, (numai putere rezistivă) nu trebuie depăşită. 
Dacă aparatul este folosit în exterior, doar un 
aparat cu clasa de protecţie IP44 poate fi conectat. 

 

ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE 
Produsul nu necesită întreţinere şi curăţare. nu desfaceţi 
niciodată aparatul şi nu-l demontaţi. 
Înainte de a curăţa aparatul, scoateţi-l din priză şi 
deconectaţi dispozitivul.  
Curăţaţi aparatul cu o lavetă curată şi uscată. Nu folosiţi 
agenţi chimic agresivi sau soluţii chimice care pot deteriora 
suprafaţa paratului şi pot duce la utilizarea improprie a 
acestuia. 
Pentru mizerie persistentă, puteţi folosi o lavetă umedă. Nu 
cufundaţi niciodată aparatul în apă. 

 

Lăsaţi aparatul să se usuce complet înainte de a-l 
utiliza din nou. Altfel, există pericol de 
electrocutare. 

 

ELIMINAREA ELEMENTELOR UZATE 
Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformi-
tate cu normele în vigoare pentru a proteja mediul 
înconjurător şi sănătatea umană şi utilizarea resur-
selor 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.  
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi Conrad Electronic SE 
(Lindenweg, D-92242 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin 
orice mijloace, de exemplu 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 manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design 
fără o înştiinţare prealabilă. 
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