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MANUAL DE UTILIZARE 
 

PRIZĂ DIGITALĂ PROGRAMABILĂ DT IP 44 
Cod produs: 611762 

 
 
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a conecta priza la curent.  
 

Avertisment! 
NU CONECTAȚI DOUĂ SAU MAI MULTE PRIZE DE ACEST TIP DEODATĂ! NU CUFUNDAȚI PRIZA ÎN APĂ SAU ORICE ALT LICHID. 
 

Important 
Nu conectați un dispozitiv care depășește o sarcină de 16 A. Asigurați-vă că dispozitivul este introdus cum trebuie în priză. Dacă 
priza trebuie curățată, deconectați-o de la curent și folosiți o cârpă uscată. 
Radiatoarele sau aparatele similare nu trebuie lăsate nesupravegheate pe parcursul utilizării. Nu este recomandată conectarea 
unor astfel de aparate în priza digitală. 
 

Model DT IP 44 (pentru uzul extern) 
Beneficiind de clasa de protecție IP44, priza digitală poate fi conectată numai într-o priză electrică cu clasa de protecție identică 
IP44. Dacă e folosită de exemplu cu o priză IP 20, nu este garantată protecția total protecția împotriva umidității.  
 

LCD-ul și butoanele 

 
 

Funcții 
 Ceasul afișează ziua, ora, minutele și secundele curente; puteți alege între modul de afișare de 12 ore și 24 de ore. 

 20 de programe de comutare ON/OFF, cu timp de comutare de 1 minut 

 Cronometru cu setări pentru ore, maxim 23 de ore, 59 de min și 59 de secunde. 

 Funcția random de comutare aleatorie cu o întârziere de la 2 la 30 de minute. 

 Ora de vară/iarnă 

 Oprire/Pornire anuală 

 Întoarcere automată/transfer rapid la afișarea ceasului 

 15 combinații de comutare: 
MO (luni), TU (marți), WE (miercuri), TH (joi), FR (vineri), SA (sâmbătă), SU (duminică) 
MO 
TU 
WE 
TH 
FR 
SA 
SU 

MO, TU, WE, TH, FR 
SA, SU 
MO, TU, WE, TH, FR, SA 
MO, WE, FR 
TU, TH, SA 
MO, TU, WE 
TH, FR, SA 
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Încărcarea bateriilor 
Înainte de a folosi aparatul, bateriile deja introduse în dispozitiv trebuie încărcate aproximativ 14 ore. Pentru aceasta, aparatul 
trebuie conectat la priză. Rolul bateriilor este de a salva măsurătorile și programele setate. 
 

Operarea inițială 
1. Conectați aparatul la o priză obișnuită de 230V și porniți-o. Lăsați-o pentru circa 14 ore să se încarce bateriile pentru 

memoria de back-up. 
2. Ștergeți toate informațiile curente apăsând pe butonul R cu un obiect cu vârf cum ar fi un creion.  
3. Cronometrul este pregătit acum pentru a fi folosit.  
 

Setarea orei curente 
1. Țineți apăsat butonul OK pentru circa 5 secunde în modul „ceas”, unde WEEK DAY (ziua săptămânii) va începe să pâlpâie. 

Puteți fixa ceasul acum.  
2. Apăsați butoanele UP (sus) și DOWN (jos) pentru a seta valorile dorite.  
3. Apăsați butonul OK pentru a confirma și HOUR (ora) va începe să pâlpâie.  
4. Repetați pașii de două-trei ori până când toate datele sunt setate. 
5. Pentru restul, urmați pașii descriși aici. 
6. Apăsați și țineți apăsat butonul  DOWN (jos) pentru circa 3 secunde, pentru a alege între formatele de afișare a orei, de 12 

sau 24 de ore.  
 

Setări program 
Cu acest dispozitiv puteți seta până la 20 de programe de comutare. Pentru acestea, respectați pașii descriși în exemplele de mai 
sus.  
Țineți cont de faptul că dacă nu apăsați nici un buton timp de 10 secunde, aparatul se va întoarce automat la afișarea ceasului. 
Alternativ puteți apăsa pe butonul MODE. 
 
Exemplu de setare a programului 1: 
MO 7:35 ON / MO 16:25 OFF (Luni 7:35 pornire / Luni 16:25 oprire) 
În acest exemplu, ceasul pornește luni la 7:35 și se oprește luni la 16.25. 
1. Apăsați pe butonul MODE până când este afișat și pâlpâie PROG 1 ON (programul 1 pornit). Programul 1 ON este afișat în fig. 

1 fără nicio setare. 

Fig. 1 
2. Apăsați butonul OK pentru a confirma, PROG 1 ON nu va mai pâlpâi și boxul pentru săptămână va începe să pâlpâie.  
3. Cu butoanele  (UP – sus) și  (DOWN – jos) selectați ziua săptămânii în care vreți ca programul să pornească și să se 

oprească. Display-ul zilei afișează apoi toate cele 15 combinații posibile. De pildă, MO-SU succesiv și apoi repetarea lor. În 
acest exemplu, trebuie să apăsați pe OK imediat ce MO apare pe ecran.  

4. Acum boxul pentru oră trebuie să pâlpâie. Cu butoanele  (UP – sus) și  (DOWN – jos) setați acest box la 7 și apoi apăsați 
butonul OK. 

5. Acum boxul pentru minute pâlpâie. Cu butoanele  (UP – sus) și  (DOWN – jos) setați acest box la 35, apoi apăsați pe OK.  
6. Pentru a finaliza setările programului 1, apăsați butonul OK. Afișajul de pe display va fi similar cu cel din Fig. 2. 

Fig. 2 
7. Pentru a opri programul 1 la 16:25, apăsați butoanele  (UP – sus) și  (DOWN – jos) până când apare afișat PROG 1 OFF 

(programul 1 oprit). 
8. Dacă doriți să setați mai multe programe, apăsați butoanele  (UP – sus) și  (DOWN – jos) până când PROG 2 ON 

(programul 2 pornit) este afișat. Urmați pașii descriși pentru setarea altor programe. 
9. Pe parcursul setărilor, apăsați pe butoanele  (UP – sus) și  (DOWN – jos) simultan, iar informațiile de pe ecran sunt 

anulate și se fișează „-:-„ cu întreaga săptămână. Apăsând butoanele  (UP – sus) și  (DOWN – jos) simultan din nou, 
informațiile pot fi reprimite.  

 

Funcția de cronometru (countdown - numărătoare inversă) 
În funcția de cronometru (numărătoare inversă), aparatul poate setat pentru orice perioadă de timp de la 1 secundă la 23 de 
ore, 59 de minute și 59 de secunde. Pentru a seta cronometrul procedați astfel. 



 

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

Exemplu de setare a cronometrului 3:13:08 
1. Apăsați tasta MODE până când ON și CD pâlpâie, apoi apăsați pe OK pentru a confirma setările. ON și CD nu vor mai pâlpâi și 

boxul pentru HOUR (ore) va începe să pâlpâie în același mod. 
2. Cu butoanele  (UP – sus) și  (DOWN – jos) setați acest box la 3, apoi apăsați pe Ok pentru confirmare. HOUR nu va mai 

pâlpâi, iar boxul Minute va începe să pâlpâie. 
3. Cu butoanele  (UP – sus) și  (DOWN – jos) setați acest box la 13, apoi apăsați pe butonul OK, minutele nu vor mai pâlpâi, 

însă va începe să pâlpâie boxul pentru Second (secunde). 
4. Cu butoanele  (UP – sus) și  (DOWN – jos), setați acest box la 8, apoi apăsați pe OK. 
5. Apăsați pe OK pentru a confirma toate setările. Display-ul va arăta acum ca și în figura 3. Numărătoarea inversă va începe de 

la ora stabilită. 

Fig. 3 
6. Dacă apăsați tasta OK când cronometrul funcționează, îl puteți opri sau porni. 
 

Funcția random (comutare aleatorie) 
Aparatul dispune și de o funcție de comutare aleatorie, cu care poate fi pornit sau oprit la intervale aleatorii. Această funcție 
este folositoare mai ales când nu sunteți acasă.  
Notă: Când funcția random este activată, programul ON/OFF presetat va fi amânat cu 2-30 de minute. 
 
Exemple de funcționare random: 

Ora setată            RND 
Program 1 ON  10:00 h   10:02…..10:30 h 
Program 1 OFF  15:00 h   15:02…..15:30h 
Program 2 ON  17:15 h   17:17…..17:45h 
Program 2 OFF  19:30 h   19:32…..20:00 h 
 
1. Apăsați pe butonul Mode și RND va apărea afișat ca și în figura 4.  

 Fig. 4 
2. Apăsați pe butonul OK și aparatul va intra în funcția random ca și în figura 5.  

 Fig. 5 
3. Dezactivați funcția random, apăsând pe butonul MODE până când RND flash și apăsați tasta K pentru confirmare. 
 

Ora de vară/iarnă 
Pentru a trece la ora de vară, apăsați pe butoanele  (UP – sus) și  (DOWN – jos) pentru circa 3 secunde și S va apărea afișat 
pe ecran. Ora actuală va fi devansată cu o oră. Cu butoanele  (UP – sus) și  (DOWN – jos) pentru 3 secunde, S dispare de pe 
ecran și ceasul trece înapoi la ora de iarnă.  

 Fig. 6 
 

Setarea manuală on/off (pornire/oprire), setarea automată on/off (pornire/oprire) 
Aparatul poate fi pornit sau oprit oricând apăsând pe butonul MODE și OK fără să fie afectate programele setate înainte. Pentru 
pornire, oprire sau programare, apăsați pe butonul MODE și apoi pe OK pentru confirmare. 
 

1. Setarea AUTO OFF (oprire automată), fig 7.  
Priza este deconectată – programele sunt activate. 
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Apăsați pe tasta MODE o dată, AUTO OFF (oprirea automată) va pâlpâi, apoi apăsați pe tasta OK pentru confirmare. 

 Fig. 7 
2. Setarea statusului ON (pornit). 

Priza este pornită permanent – programările sunt dezactivate. 
Apăsați pe MODE încă o dată, ON va pâlpâi, apoi apăsați pe tasta OK pentru confirmare.  

 Fig. 8 
3. Setarea AUTO ON (pornirea automată) 

Aparatul este pornit – programarea este activată.  
Apăsați tasta MODE a treia oară, AUTO ON va pâlpâi, apoi apăsați pe tasta On pentru confirmare. 

 Fig. 9 
4. Setarea statusului OFF (oprit) 

Aparatul este permanent oprit – programele sunt dezactivate. 
Apăsați pe MODE a patra oară, OFF va pâlpâi, apoi apăsați pe OK pentru confirmare.  

 Fig. 10 
Notă: 
a) Programarea și funcția random pot fi activate numai dacă aparatul este în modul AUTO ON sau AUTO OFF. 
b) Prioritare sunt funcția random, funcția cronometru, funcția ON/OFF. 
c) Apăsând pe butonul MODE o dată 1 ON este afișat, apoi apăsați pe butoanele  (UP – sus) și  (DOWN – jos) pentru a 

vedea programele setate. 
 

Specificații tehnice 
Tensiune funcționare:  230 V/AC, 50 Hz 
Putere de comutare:  16 A, 3680 W 
Setare timp min.:  1 minut 
Temperatură funcționare:  -10 la +40 °C 
Acuratețe:   +/-1 minut pe lună 
Durată de viață baterii:  NiMh 1,2 V – 100 ore 
Model DT IP44 pentru uz exterior 
 

Eliminarea elementelor uzate 
Aparatele electrice defecte nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Vă rugăm să le reciclați în locuri special amenajate, conform 
normelor UE.  
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG 
(Seestrasse 1 - 3, D-72074 Tübingen, 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. 

© 2015 Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


