
 

PRIZĂ PROGRAMABILĂ MECANICĂ 
Model: MC 120 

Cod produs: 613391 

 
RO   INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 
1. Introducere 

Citiți  cu  atenție  şi  integral  instrucțiunile  de  utilizare.  Este 
parte  integrantă  a  produsului  dvs.  şi  conține  informații 
importante  despre  utilizare  şi  întreținere.  Toate  instrucți‐
unile  de  utilizare  trebuie  respectate  întocmai  când  folosiți 
produsul. Pentru întrebări ulterioare referitoare la utilizarea 
aparatului, adresați‐vă unui specialist sau vizitați site‐ul nos‐
tru www.brennestuhl.com. Păstrați manualul de utilizare  şi 
dați‐l odată cu produsul unei terțe persoane. 
 

2. Conținutul pachetului 
Verificați  dacă  pachetul  este  complet.  Verificați  şi  starea 
aparatului. 
 

1 x priză programabilă 
1 x manual de utilizare 
 

3. Date tehnice 
Produsul:     Priză programabilă mecanică 
Tip protecție:     IP20 
Tensiunea nominală:   230 V – 50 Hz 
Putere maximă:     3680 V (230 V – 16 A) 
Temperatura ambientală: 0 grade la +55 de grade C 
 

Aplicații:  Produsul  este  doar  pentru  uz  interior.  Priza  de 
alimentare  are  integrat  protecție  pentru  copii.  Produsul 
opreşte priza după o  anumită perioadă de  timp  (max. 120 
minute). 
 

4. Funcționarea şi asamblarea 
Instrucțiuni de siguranță pentru produs 
- Utilizați  aparatul  numai  în  interioare  uscate.  Nu 

instalați produsul în încăperi umede ca şi băi, spălătorii 
sau în exterioare. 

- Nu  expuneți  aparatul  la  vibrații  extreme  de  tempera‐
tură, presiune, impact sau direct sub razele de soare. 

- Conectați priza numai la tensiunea maxim admisă. 
- Nu  lăsați  radiatoarele să  funcționeze  fără supraveghe‐

re. 
- Când produsul nu este folosit mai mult timp, deconec‐

tați‐l de la priză şi depozitați‐l într‐un loc uscat şi nu la 
îndemâna copiilor. 

- Nu  folosiți aparatul sau priza  integrată  în cazul  în care 
constatați avarii. Deconectați‐le imediat de la priză. 

- Reparațiile pot fi realizate numai de către un specialist. 
 
Instrucțiuni de operare 
Un  dispozitiv  conectat  la  priza  acestui  aparat  (6)  poate  fi 
pornit  tot  timpul  (I)  sau  setat  pe  funcția  numărătoare 
inversă    trecând butonul  (4) pe poziția dinspre potențio‐
metrul  (1).  Ledul  de  funcționare  (5)  se  va  aprinde  când 
dispozitivul este pornit. 

În  modul  numărătoare 
inversă  ,  învârtiți po‐
tențiometrul  până  la 
indicatorul  de  minute 
(2)  în  sensul  acelor  de 
ceasornic,  până  când 
săgeata  (3)  din  cerc 
este  orientată  automat 
către timpul dorit.  
Dispozitivul  va  fi pornit 
automat  şi  indicatorul 
luminos  se  va  aprinde 
(5). 
 
Notă: Priza funcționează numai când aparatul este conectat 
la  aceasta.  Asigurați‐vă  că  ați  conectat  corect  ştecărul  de 
alimentare  (7)  la  o  priză.  Când  timpul  stabilit  s‐a  scurs, 
dispozitivul ataşat şi priza se vor opri cu un sunet. (Ledul de 
funcționare se stinge). 
Pentru a activa priza din nou, repetați paşii descrişi mai sus. 
Devierea orei de oprire poate  fi  cauzată de designul prizei 
(acționare mecanică sau procesul de închidere). Devierea de 
câteva secunde este normală. 
 

5. Întreținere şi curățare 
Produsul nu necesită întreținere şi curățare. Nu deschideți şi 
nu dezasamblați aparatul. Înainte de a‐l curăța, deconectați‐
l. 
întotdeauna de  la priză. Curățați exteriorul doar cu o cârpă 
curată şi uscată. 
 

6. Eliminarea elementelor uzate 
Vă  rugăm  eliminați  produsul  numai  în  conformitate  cu 
normele  în  vigoare pentru a proteja mediul  înconjurător  şi 
sănătatea  umană  şi  utilizarea  resurselor  naturale  în  mod 
prudent  şi  rațional.  Un  „X”  peste  un  tomberon  semnifică 

faptul că aparatul nu poate fi aruncat decât în locuri 
special  amenajate  şi  nu  la  gunoiul  menajer. 
Consultați  oficialitățile  oraşului  dvs.  pentru 
informații  detaliat  despre  locurile  de  colectare  a 
astfel de deşeuri.  
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