
Termostat cu program săptămânal 
 

Introducere 

Stimate client, 

 

Decizia de a cumpăra acest produs este una foarte bună. Vă mulţumim pentru alegerea 

făcută şi suntem convinşi că veţi bucura pe deplin de avantajele oferite de acest termostat 

cu program săptămânal.  

 

Aţi ales să achiziţionaţi un produs de calitate marca Conrad, produs care corespunde 

standardelor de calitate şi care a îndeplinit toate cerinţele la testele de laborator.  

 

Manualul cu instrucţiuni face parte din pachetul oferit împreună cu aparatul. Manualul 

conţine informaţii importante referitoare la punerea în funcţiune şi manevrarea aparatului. 

Respectaţi aceste indicaţii şi oferiţi aparatul împreună cu manualul dacă îl oferiţi unei alte 

persoane.  

 

Pentru întrebări legate de tehnică adresaţi-vă serviciului tehnic pentru clienţi.  

 

Citiţi în întregime manualul cu instrucţiuni căci acesta vă oferă nu numai procedeele 

folosite în operare, ci totodată vă oferă posibilitatea de a învăţa cum să vă folosiţi la 

maxim de toate funcţiile aparatului. 
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1. Instrucţiuni de utilizare 
 

Termostatul cu program săptămânal se montează pe un perete. Produsul dispune de o 

modalitate comodă şi confortabilă de introducere a datelor pe touchscreen (ecran tactil). 

Aparatul poate lega un consumator (consumatori rezistivi până la max. 6 Amperi, 

consumatori inductivi max. 2 Amperi) la terminalul de conexiune NC/NO aflat în partea 

posterioară, ce poate fi conectat/deconectat în funcţie de temperatură. Termostatul cu 

program săptămânal dispune de o opţiune de setare pentru funcţia dorită (încălzire, 

respectiv răcire) şi de un display care afişează rapid şi sistematizat toate informaţiile de 

care aveţi nevoie.  

 

Evitaţi ca aparatul să se murdărească excesiv sau să fie plasat în medii umede.  

 

Orice altă utilizare a produsului în afara celor menţionate aici conduce la defecţiuni ale 

aparatului; în plus în aceste condiţii există şi pericolul scurt-circuitului, incendiului, 

electrocutării etc. Produsul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat, iar carcasa nu 

trebuie deschisă! Ţineţi cont neapărat de indicaţiile de siguranţă! 

 

 

2. Explicaţia simbolurilor 
Simbolul „fulger într-un triunghi” indică pericole legate de sănătatea umană, de 

ex. prin curentare. 
 

Simbolul „semnul exclamării într-un triunghi” indică pericole în utilizare, 

funcţionare sau operare.  

Simbolul „mână” semnifică indicaţii în utilizare sau recomandări speciale.  

 

 

 

3. Instrucţiuni de siguranţă  
Dreptul la garanţie se pierde în cazul unor defecţiuni rezultate ca urmare a 

nerespectării instrucţiunilor de utilizare prezentate în acest manual. Nu ne 

asumăm responsabilitatea pentru daunele personale sau materiale rezultate 

în urma manevrării incorecte sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă!  

 

 Nu sunt permise transformări/modificări neautorizate ale produsului din motive 

legate de securitate şi autorizaţie.  

 Produsul nu este o jucărie şi de aceea trebuie să fie ţinut departe de mâinile 

copiilor. 

 Produsul nu are voie să devină umed sau ud, el fiind potrivit doar pentru spaţiile 

interioare uscate (nu şi pentru băi). Există pericolul electrocutării. 

 Produsul sau părţile sale componente nu trebuie supuse la temperaturi extreme sau 

umiditate. 

 Nu lăsaţi materialele folosite la împachetarea produsului nesupravegheate, căci ar 

putea fi periculoase pentru copiii care s-ar juca cu ele. 



 Dacă folosiţi produsul în medii profesionale ţineţi cont de normele de protecţie a 

muncii pentru sistemele electrice. 

 Forţele mecanice produse prin cădere sau lovire, ori forţele de torsiune sau 

presiunea mecanică prea puternică pot distruge sau limita funcţionalitatea 

aparatului.  

 Nu plasaţi niciodată produsul în apropierea materialelor inflamabile, ca de pildă 

perdele. 

 Folosirea aparatului în şcoli, şcoli profesionale, ateliere trebuie să fie 

supravegheată de personal specializat.  

 

 

4. Montaj şi conectare 
În plasarea acestui aparat aveţi grijă ca produsul să nu intre în contact 

direct cu raze de soare, vibraţii, praf, umiditate, căldură excesivă sau frig. 

Produsul nu poate fi folosit decât în spaţii interioare uscate.  

Nu pot fi plasate în apropierea produsului aparate care produc puternice câmpuri 

magnetice sau electrice, precum mobile, electromotoare etc. Cablul de conectare nu 

are voie să fie înnodat sau presat, pentru că pot rezulta defecţiuni, scurt-circuite sau 

distorsiuni. Aveţi grijă atunci când găuriţi pereţii sau când înşurubaţi şuruburile să 

nu deterioraţi cablurile.  

 

Pentru a monta în mod corect aparatul procedaţi în felul următor:  

 Desfaceţi şurubul din partea laterală a carcasei.  

 Scoateţi capacul carcasei 

 Introduceţi în compartimentul bateriilor două baterii tip 1,5 V/DC mignon (AA) 

având grijă la polaritatea corectă.  

 În partea dinăuntru a capacului carcasei se află încă un capac al carcasei. 

Îndepărtaţi şurubul acestuia şi conectaţi consumatorul la contactul releului 

(NC/COM/NO). Schiţa de mai jos vă oferă o imagine a modului de conectare 

pentru contactul releului: 

 
 

 Aşezaţi din nou capacul carcasei şi fixaţi-l cu şurubul scos anterior. 

 

 Montaţi capacul carcasei, folosind instrumente adecvate pentru montare, pe un 

perete cu suprafaţă plană, lipsită de vibraţii, verticală. 

 

 Plasaţi termostatul pe capacul carcasei şi strângeţi şurubul desfăcut anterior.   

 

 

 

 



5. Setarea orei şi datei 
 

Setaţi ora şi data după cum urmează:  

 Apăsaţi simbolul  . Indicatorul pentru setarea anului începe să clipească.  

 Apăsaţi simbolurile + şi – până ce este setat anul dorit.  

 Apăsaţi simbolul  . Indicatorul pentru setarea lunii începe să clipească.  

 Apăsaţi simbolurile + şi – până ce este setată luna dorită.  

 Apăsaţi simbolul  . Indicatorul pentru setarea zilei începe să clipească.  

 Apăsaţi simbolurile + şi – până ce este setată ziua dorită.  

 Apăsaţi simbolul  . Indicatorul pentru setarea orei curente începe să clipească.  

 Apăsaţi simbolurile + şi – până ce este setată ora curentă.  

 Apăsaţi simbolul  . Indicatorul pentru setarea minutelor curente începe să clipească.  

 Apăsaţi simbolurile + şi – până ce sunt setate minutele curente.  

 Apăsaţi tasta OK pentru a memora setările.  

 

Modul programare devine automat inactiv dacă timp de 15 sec. nu se înregistrează nici o 

intrare.  

 

 

6. Setarea funcţiei de încălzire şi răcire 
 

Pentru a selecta modul în care trebuie să funcţioneze termostatul – încălzire sau răcire – 

procedaţi în felul următor:  

 Apăsaţi scurt simbolul  

 Apăsaţi scurt simbolul  pentru a selecta funcţia încălzire. Pe display se afişează 

„HEAT”. 

 Apăsaţi scurt simbolul  pentru a selecta funcţia răcire. Pe display se afişează 

„COOL”. 

 

În modul încălzire simbolul  este afişat de îndată ce termostatul cuplează 

consumatorul conectat.  

 
În modul răcire simbolul  este afişat de îndată ce termostatul cuplează 

consumatorul conectat.  

 

 

7. Setări program 
Aveţi la dispoziţie 3 setări program:  

 

7.1 Programul ziuă 

Aici aveţi posibilitatea de a seta programe diferite pentru fiecare zi a săptămânii.  

Operaţiile de programare se fac după cum urmează:  

a.  Apăsaţi timp de 3 sec. simbolul   

b. Apăsaţi simbolurile + şi – şi alegeţi ziua dorită (zilele săptămânii sunt afişate în 

marginea superioară a ecranului în forma cifrelor 1-7). 



c. Apăsaţi simbolul . Modul afişare timp 0:00 şi bara 24 h încep să clipească.  

d. Apăsaţi simbolurile + şi – şi alegeţi ora dorită (selecţie în trepte de 30 min.).  

e. Apăsaţi simbolul  pentru a seta temperatura de control zi pentru ora setată.  

f. Apăsaţi simbolul  pentru a seta temperatura de control noapte pentru ora setată.  

g. Apăsaţi simbolul  pentru a seta temperatura de control confort pentru ora setată.  

Citiţi şi cap. 9 – Setarea temperaturilor de control. 

h. Apăsaţi simbolul OK pentru a salva setările.  

 

 

Modul programare devine automat inactiv dacă timp de 15 sec. nu se înregistrează nici o 

altă intrare.  

 

 

7.2 Programul 5/2 

Vă permite să setaţi acelaşi program pentru zilele: de luni până vineri sau sâmbătă şi 

duminică.  

a.  Apăsaţi timp de 3 sec. simbolul   

b. Apăsaţi simbolurile + şi – şi alegeţi gruparea de zile dorită (de luni până 

vineri = 1-5 sau sâmbătă şi duminică = 6-7).  

c. Continuaţi cu paşii descrişi la cap. 7.1 program zi începând cu punctul c. 

 

7.3 Programul săptămână 

 

Aceleaşi operaţiuni de programare se aplică pentru toate zilele lucrătoare ale săptămânii.   

a. Apăsaţi timp de 3 sec. simbolul   

b. Apăsaţi simbolurile + şi – şi alegeţi gruparea de zile dorită (de luni până 

duminică = 1-7).  

c. Continuaţi cu paşii descrişi la cap. 7.1 program zi începând cu punctul c. 

 

 

 

8 Ajustarea manuală a funcţiilor 
Atunci când temperatura este modificată manual pe ecran apare simbolul  

Dacă se mai face încă o modificare a timpului pe ecran apare simbolul  

 

Toate setările manuale pot fi încheiate prin apăsarea simbolului OK. Termostatul intră în 

modul de funcţionare normal.  

 

8.1 Setarea manuală a temperaturii 

 În timp ce aparatul funcţionează apăsaţi simbolurile +, resp. – pentru a seta 

temperatura dorită. Apare simbolul  care indică că se realizează o setare 

manuală.  

 Apăsaţi simbolul OK pentru a confirma setările.  

 

 

 



8.2 Specificaţii timp pentru temperatura setată manual 

Termostatul poate fi programat în aşa fel încât temperatura selectată să fie menţinută 

pentru una sau mai multe ore, pentru una sau mai multe zile, sau permanent.  

 

 În timp ce aparatul funcţionează apăsaţi simbolul +, resp. – pentru a seta 

temperatura dorită. Apare simbolul  care indică că se realizează o setare 

manuală.  

 Apăsaţi 1 x simbolul  pentru a ajunge în modul programare setări unde puteţi 

selecta ora dorită (1 oră până la max. 24 ore). Alegeţi cu simbolurile + şi – 

numărul dorit pentru oră. Confirmaţi setările cu simbolul OK sau continuaţi cu 

pasul următor.  

 Apăsaţi 1 x simbolul  pentru a ajunge în modul programare setări unde puteţi 

selecta ziua dorită (de la 1 oră la max. 99 zile). Alegeţi cu simbolurile + şi – 

numărul dorit pentru ziuă. Confirmaţi setările cu simbolul OK sau continuaţi cu 

pasul următor.  

 Apăsaţi simbolul  pentru a seta termostatul să menţină constantă temperatura 

setată. Apăsaţi simbolul OK pentru a confirma setările.  

 

 

9 Setarea temperaturilor de control 
Aveţi la dispoziţie 3 temperaturi de control: temperatura de control zi , temperatura de 

control noapte , temperatura de control confort .  

 

Pentru a seta corect temperaturile de control procedaţi în felul următor:  

 Apăsaţi o dată simbolul  . Simbolul  începe să clipească. 

 Apăsaţi simbolurile + şi – până ce este setată temperatură de control zi dorită.  

 Apăsaţi din nou simbolul  . Simbolul  începe să clipească. 

 Apăsaţi simbolurile + şi – până ce este setată temperatură de control confort 

dorită.  

 Apăsaţi din nou simbolul  . Simbolul  începe să clipească. 

 Apăsaţi simbolurile + şi – până ce este setată temperatură de control noapte dorită.  

 Apăsaţi simbolul OK pentru a confirma setările. 

Modul programare devine automat inactiv dacă timp de 15 sec. nu se înregistrează nici o 

altă intrare.  

 

 

10 Selecţia modurilor 
 

Apăsaţi simbolul  pentru a alege între moduri.  

În cazul modului    este vorba despre funcţia protecţie contra îngheţului, care poate fi 

folosită numai pentru în cadrul operaţiilor încălzire (cap. 6 Setarea funcţiei 

încălzire/răcire). În acest mod termostatul încearcă să menţină o temperatură interioară de 

7° C.  

 

 



11 Setări alarmă 
 Apăsaţi timp de 3 sec. simbolul  . Sunt afişate literele AL. 

 Apăsaţi din nou scurt simbolul    . Este afişat simbolul  

 Folosiţi simbolurile + şi – pentru a selecta gruparea de zile corespunzătoare (1-5, 6-7, 

1-7). 

 Apăsaţi simbolul   . Indicatorul pentru setarea orelor dorite începe să clipească.  

 Selectaţi ora dorită folosind simbolurile + şi -.  

 Apăsaţi simbolul   . Indicatorul pentru setarea minutelor dorite începe să clipească. 

 Selectaţi minutele dorite folosind simbolurile + şi -. 

 Apăsaţi simbolul OK pentru a confirma intrările.  

 

Modul programare devine automat inactiv dacă timp de 15 sec. nu se înregistrează nici o 

intrare.  

 

Pentru a ieşi din modul alarmă procedaţi în felul următor:  

- Apăsaţi timp de 3 sec. simbolul   .  

- Apăsaţi simbolul  

- Apăsaţi simbolul OK.  

 

 

12 Blocarea tastelor 
Pentru a activa blocarea tastelor ţineţi apăsat timp de 3 sec. simbolul OK. Procedaţi în 

mod similar pentru dezactivarea acestei funcţii. 

 

13 Afişare stare baterii 
 

Termostatul vă informează imediat ce trebuie să schimbaţi bateriile. Acest lucru este 

indicat pe display prin afişarea următorului simbol   

 

 

14 Întreţinere şi reparaţii 

 
Termostatul poate fi curăţat numai în exterior folosind o cârpă uscată şi 

moale sau o pensulă. Nu folosiţi sub nici o formă mijloace agresive de 

curăţat sau soluţii chimice, căci lichidul ar putea pătrunde în interior sau ar 

putea deteriora suprafaţa carcasei generând gaze explozive sau dăunătoare        

sănătăţii.  

 

15 Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor folosite 
 

Utilizatorul este obligat prin lege să returneze bateriile şi acumulatoarele uzate. 

Acestea nu pot fi aruncate la gunoi. Bateriile şi acumulatoarele, ce conţin 

substanţe periculoase, sunt însoţite de simbolul „coş de gunoi tăiat”. Simbolul 

indică faptul că produsul nu are voie să fie aruncat la gunoi. Sub simbol se află 



prescurtările pentru substanţele periculoase care intră în componenţa produsului: 

CD=cadmiu, Hg= mercur, Pb=plumb 

Puteţi preda bateriile şi acumulatoarele la punctele de colectare special amenajate. În 

acest fel protejaţi mediul înconjurător.  

 

 

16 Date tehnice 
 

Tensiune alimentare .............................2 baterii AA 1,5 V/DC 

Contacte releu .......................................max. 230 V/AC, 6(2)A, 1500 Watt 

Domeniul de măsurare temperatură......3° - 37° C (rezoluţie 0,5°C) 

Domeniul de temperaturi setabile.........5° -  35°C (rezoluţie 0,5°C) 

Clasă protecţie IP...................................30 

Dimensiuni ............................................88 x 130 x 38 mm 

Greutate .................................................180 g 

Domeniul temperaturilor de lucru .........5° - 35° C 

 

 


