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MANUAL DE UTILIZARE 
 

PRIZĂ DIGITALĂ PROGRAMABILĂ IP44 
Cod produs: 614900 

Versiune 04/11 

 

1. Descriere 
Produsul este destinat pornirii sau opririi automate a unul 
dispozitiv electric la o oră determinată. Există 20 de moduri 
diferite în care ora de pornire sau oprire poate fi 
programată. Produsul are de asemenea, trei moduri diferite 
aleatorii de numărătoare inversă. Ora, ziua săptămânii sau 
starea conectării aparatului conectat sunt afişate pe display-
ul LCD. Datorită acumulatorilor incluşi, toate setările sunt 
memorate chiar dacă aparatul nu este în uz. Produsul este 
realizat pentru dispozitive electrice cu tensiunea maximă de 
3680W/16A. Aparatul este rezistent la apă şi este protejat 
IP44 şi astfel poate fi utilizat în exterior. Alimentarea se face 
de la priză (230V/AC). 
Conversia sau modificarea neautorizată a produsului este 
inadmisibilă din motive de securitate CE. 
Toate instrucţiunile de siguranţă din acest manual trebuie 
respectate întocmai. Orice altă utilizare decât cea descrisă 
aici nu este permisă şi poate deteriora aparatul şi duce la 
riscuri asociate ca şi scurtcircuite, incendii, electrocutare etc. 
Citiţi în întregime instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le 
pentru referinţe ulterioare. 
 

2. Conţinut pachet 
 Priză programabilă cu acumulatori incluşi 

 Instrucţiuni de utilizare 
 

3. 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 nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  
 

Siguranţa personală/produs 

 Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsaţi la îndemâna 
copiilor sau animalelor de casă. 

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

 Protejaţi produsul de temperaturi extreme, de razele 
soarelui, gaze inflamabile, vapori sau solvenţi. 

 Nu supuneţi aparatul la stres mecanic. 

 Dacă aveţi vreun motiv pentru care credeţi că utilizarea 
sigură a aparatului nu mai este posibilă, deconectaţi-l 
imediat şi asiguraţi-vă că nu va mai fi folosit după aceea 
accidental. 

 Funcţionarea sigură nu mai este posibilă dacă: 
- Aparatul este vizibil deteriorat 
- Aparatul nu mai funcţionează 
- Aparatul a fost depozitat în condiţii nefavorabile 

pentru o mai lungă perioadă de timp sau 

- A fost supus la stres mecanic pe parcursul 
transportului.  

 Manevraţi produsul cu grijă. Loviturile, căderile chiar şi 
de la mică înălţime pot afecta aparatul.  

 Respectaţi toate instrucţiunile de utilizare ale tuturor 
aparatelor conectate la acest produs. 

 În şcoli, spaţii publice, utilizarea aparatelor electrice 
trebuie făcută de personal specializat. 

 În spaţii publice trebuie respectate toate normele de 
utilizare a sistemelor electrice. 

 
Acumulatorii 

 Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. 

 Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi 
bateriile în aparat. 

 Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, există riscul de a fi 
înghiţite de copii sau animale de casă. Dacă acest lucru 
s-a întâmplat, adresaţi-vă imediat unui medic.  

 Bateriile care prezintă scurgeri pot provoca arsuri grave 
în contact cu pielea. De aceea, vă recomandăm să 
purtaţi mănuşi când le înlocuiţi. 

 Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate, 
dezasamblate sau aruncate în foc. Risc de explozie. 

 Nu demontaţi niciodată bateriile. 

 Nu încercaţi să încărcaţi bateriile obişnuite. Risc de 
explozie! 

 Dacă nu folosiţi aparatul mai multă vreme, scoateţi 
bateriile sau acumulatorii din el. O baterie descărcată 
poate prezenta scurgeri care să deterioreze aparatul. 

 
Diverse 

 Service-ul, ajustările şi reparaţiile trebuie realizate 
numai de către un specialist în ateliere de specialitate.  

 Dacă există întrebări la care nu primiţi răspuns în cadrul 
acestor instrucţiuni de utilizare, adresaţi-vă unui 
specialist.  

 

4. Elemente display 

 

1 Afişarea zilei săptă-
mânii 

8 Mod afişare oră 

2 Indicator pentru dez-
activarea programării 

9 Indicator setări 

3 Minutele 10 Mod aleatoriu 

4 Secundele 11 Indicator interval mai 
lung 

5 Pornirea/oprirea orei 12 Ore 

6 Indicator pentru pro-
gramare 

13 Afişarea format oră 12 
ore 

7 Mod numărătoare 
inversă  

14 Indicator pentru vară 
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5. Funcţionare 
Produsul este destinat alimentării la priză. Săgeata 
de pe etichetă trebuie să fie orientată în sus. 
 

Încărcarea acumulatorilor 

 Înainte de prima utilizare, încărcaţi complet acumulato-
rii. Pentru aceasta, conectaţi blocul de alimentare de la 
reţea într-o priză standard. Încărcarea va dura circa 12 
ore. 

 Apoi apăsaţi pe butonul „PUSH HERE TO RESET”, 
apăsaţi aici pentru reset de pe spatele aparatului. 
Acum puteți seta aparatul.  

 
Încărcarea bateriilor 

 Încărcaţi acumulatorii complet înainte de prima 
utilizare. Pentru aceasta conectaţi aparatul la o priză 
standard. Încărcarea poate dura circa 12 ore. 

 Apoi apăsaţi pe butonul „PUSH HER TO RESET” (apăsaţi 
aici pentru reset) de pe suportul de fixare al aparatului. 
Display-ul se aprinde. Aparatul poate fi programat. 

 
Setarea orei 

1. În modul de afişarea orei, apăsaţi butonul „SET/MODE” 
pentru a alege între modul de afişare a orei 12/24 de 
ore. 

În modul de afişare 12 ore, lângă oră va apărea un 
PM pentru partea a doua a zilei şi un AM pentru 
prima jumătate.  

2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „SET/MODE” pentru 
circa 3 secunde, până când „SET” apare afişat în partea 
de jos a display-ului (lângă ceas). Ziua săptămânii 
(„MO” – Monday, luni) va pâlpâi în partea de sus a 
ecranului. 

3. Apăsaţi butonul „RND” sau „CD” pentru a seta ziua 
săptămânii (MO – Monday – luni, TU – Tuesday- marţi, 
WE – Wednesday- miecuri, TH – Thursday- joi, FR – 
Friday- vineri, SA – Saturday- sâmbătă, SU – Sunday- 
duminică). 

4. Apăsaţi pe „SET/MODE” pentru confirmare. Valorile 
orei vor pâlpâi.  

5. Apăsaţi pe butonul „RND” pentru a creşte valorile orare 
sau apăsaţi pe butonul „CD” pentru a le descreşte. 
Pentru o setare rapidă a valorilor, apăsaţi şi ţineţi 
apăsat butonul corespunzător. 

6. Apăsaţi pe „SET/MODE” pentru confirmare. Minutele 
vor pâlpâi.  

7. Apăsaţi pe butonul „RND” pentru a creşte valorile orare 
sau apăsaţi pe butonul „CD” pentru a le descreşte. 
Pentru o setare rapidă a valorilor, apăsaţi şi ţineţi 
apăsat butonul corespunzător. 

8. Apăsaţi pe „SET/MODE” pentru confirmare. Secundele 
vor pâlpâi.  

9. Apăsaţi pe butonul „RND” pentru a creşte valorile orare 
sau apăsaţi pe butonul „CD” pentru a le descreşte. 
Pentru o setare rapidă a valorilor, apăsaţi şi ţineţi 
apăsat butonul corespunzător. 

10.  Apăsaţi pe „SET/MODE” pentru confirmare. Aparatul 
se întoarce acum în modul normal de afişare. 

 

Moduri  

 Pentru a selecta modurile diferite, apăsaţi şi ţineţi 
apăsat butonul „SET/MODE” şi apăsaţi în mod repetat 
butonul „RND”. 

 Pentru a trece prin moduri în ordinea inversă, apăsaţi şi 
ţineţi apăsat butonul „SET/MODE” şi apăsaţi în mod 
repetat butonul „CD”.  

 

Secvenţa de moduri este ca şi cea mai de jos: 

Afişarea modului oră  pornirea programului 1  oprirea 

programului 1  pornirea programului 2  oprirea 

programului 2  …  pornirea programului 20  oprirea 

programului 20  Mod numărătoare inversă 
 

Programarea orei de pornire/oprire  
Aparatul oferă 20 de programe ale căror ore de 
pornire/oprire pot fi programate individual. Cele 20 de 
programe sunt divizate fiecare în programul de pornire 
(indicator „ON”) sau programul de oprire (indicatorul „OFF). 

1. În modul de afişare a orei, apăsaţi şi ţineţi apăsat 
butonul „SET/MODE” şi adiţional apăsaţi butonul 
„RND”. Partea de jos a display-ului va afişa „PROGRAM 
ON” (ora de pornire). Partea dreaptă va afişa „1” 
indicând primul din cele 20 de programe din memorie. 

2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru circa 3 secunde butonul 
„SET/MODE”, până când „SET” apare în partea de jos a 
display-ului. Ziua săptămânii („MO” - luni) apare în 
partea de sus a display-ului. 

3. Folosind butoanele „RND” sau „CD”, puteţi selecta 
acum care program să fie activat într-o anumită zi a 
săptămânii, de luni până vineri, de luni până sâmbătă, 
sâmbăta şi duminica sau în fiecare zi a săptămânii. 

4. Apăsaţi „SET/MNODE” pentru confirmare. Valorile 
pentru ore încep să pâlpâie. 

5. Apăsaţi pe butonul „RND” pentru a creşte valorile orare 
sau apăsaţi pe butonul „CD” pentru a le descreşte. 
Pentru o setare rapidă a valorilor, apăsaţi şi ţineţi 
apăsat butonul corespunzător. 

6. Apăsaţi „SET/MNODE” pentru confirmare. Minutele 
încep să pâlpâie. 

7. Apăsaţi pe butonul „RND” pentru a creşte valorile orare 
sau apăsaţi pe butonul „CD” pentru a le descreşte. 
Pentru o setare rapidă a valorilor, apăsaţi şi ţineţi 
apăsat butonul corespunzător. 

8. Apăsaţi „SET/MNODE” pentru confirmare. Timpul de 
pornire pentru programul 1 este acum setat. 

9. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „SET/MODE” şi 
adiţional apăsaţi butonul „RND”. Partea de jos a 
display-ului va afişa „PROGRAMM OFF” (oprirea 
programului). 

10.  Acum procedaţi conform descrierii de mai sus pentru 
setarea timpului de oprire a programului 1. 

11.  Dacă este necesar, orele pentru programarea 
pornirii/opririi pot fi setate în mod asemănător. 

12.  După ce programarea s-a încheiat cu succes, priza 
programabilă poate fi pornită/oprită la timpul setat. 

 
Programarea numărătorii inverse 
Funcţia de numărătoare inversă permite pornirea/oprirea 
dispozitivelor electrice după ce numărătoarea inversă este 
completă. Intervalul de setare a numărătorii inverse este de 
până la 23h 59 min 59 sec. 

1. În modul de afişare, apăsaţi şi ţineţi apăsat 
„SET/MODE” şi adiţional apăsaţi butonul „CD”. Partea 
de jos a display-ului va afişa „CD PROGRAMM”. 
Aparatul se află acum în modul de numărătoare 
inversă. 
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2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru circa 3 secunde butonul 
„SET/MODE”, până când „SET” apare în partea de jos a 
display-ului (lângă „CD PROGRAM”). „ON” şi „OFF” 
pâlpâie în partea de jos dreapta a display-ului. 

3. Apăsaţi butoanele „RND” sau „CD” pentru a selecta 
„ON” sau „OFF”.  

- ON: Aparatul poate fi pornit când numărătoarea 
inversă începe şi oprit când numărătoarea este 
completă. 

- OFF: Aparatul poate fi oprit când numărătoarea 
inversă începe şi oprit când numărătoarea este 
completă. 

4. Apăsaţi pe „SET/MODE” pentru confirmare. Valorile 
orei încep să pâlpâie. 

5. Apăsaţi pe butonul „RND” pentru a creşte valorile orare 
sau apăsaţi pe butonul „CD” pentru a le descreşte. 
Pentru o setare rapidă a valorilor, apăsaţi şi ţineţi 
apăsat butonul corespunzător. 

6. Apăsaţi „SET/MNODE” pentru confirmare. Minutele 
încep să pâlpâie. 

7. Apăsaţi pe butonul „RND” pentru a creşte valorile orare 
sau apăsaţi pe butonul „CD” pentru a le descreşte. 
Pentru o setare rapidă a valorilor, apăsaţi şi ţineţi 
apăsat butonul corespunzător. 

8. Apăsaţi „SET/MNODE” pentru confirmare. Secundele 
încep să pâlpâie. 

9. Apăsaţi pe butonul „RND” pentru a creşte valorile orare 
sau apăsaţi pe butonul „CD” pentru a le descreşte. 
Pentru o setare rapidă a valorilor, apăsaţi şi ţineţi 
apăsat butonul corespunzător. 

10.  Apăsaţi „SET/MNODE” pentru confirmare. 
Numărătoarea inversă este acum setată. 

11.  Apăsaţi pe butonul „CD” pentru a porni numărătoarea 
inversă. 

12.  Apăsaţi pe butonul „CD” pentru a opri numărătoarea 
inversă. Pentru a preseta numărătoarea inversă, 
trebuie afişată din nou pe ecran. 

 În cazul în care numărătoarea inversă este activă 
dar priza programabilă rămâne în alt mod, 
atunci „CD” va pâlpâi pe ecran în partea de jos a 
acestuia. 

 Dacă funcţia „random” (aleatoriu) este activată 
(vezi secţiunea următoare), nu va fi posibilă 
pornirea numărătorii inverse. 

 Toate programele presetate sunt dezactivate în 
timp ce numărătoarea inversă funcţionează. 

 Odată ce aţi activat manual pornirea/oprirea, 
numărătoarea inversă este oprită. 

 
Funcţia random (aleatorie) 
Această funcţie permite pornirea/oprirea aparatelor 
electrice conform unui interval orar aleatoriu. Această 
funcţie este special realizată pentru aplicaţii de securitate, 
de pildă pentru supravegherea casei. Sunt disponibile 3 
funcţii diferite: 
 

Nr. Descriere Interval pornire Interval oprire 

1 Intervale scurte în ciclul 
continuu 

20 – 40 min 40 – 80 min 

2 Intervale lungi în ciclul 
continuu 

40 – 80 min 80 – 160 min 

3 Intervale scurte cu o 
perioadă de timp 
programabilă 

20 – 40 min 40 – 80 min 

Când funcţia random este activată, toate 
programele, inclusiv modul numărătoare inversă, 
sunt temporar dezactivate. 

 
Procedaţi astfel pentru a activa funcţia random 1: 

1. În orice mod (cu excepţia modului numărătoare inversă 
şi programele de pornire/oprire 20), apăsaţi butonul 
„RND”. „RND” va pâlpâi în partea de jos a display-ului. 

2. Aparatele electrice vor fi pornite/oprite în ciclu 
continuu. 

3. Pentru a dezactiva funcţia random, apăsaţi butonul 
„RND” din nou. 

 
Procedaţi astfel pentru a activa funcţia random 2: 

1. În modul numărătoare inversă, apăsaţi butonul „RND”. 
„L-RND” va pâlpâi în partea de jos a display-ului. 

2. Aparatele electrice vor fi pornite/oprite în ciclu 
continuu. 

3. Pentru a dezactiva funcţia random, apăsaţi butonul 
„RND” din nou. 

 
 Procedaţi astfel pentru a activa funcţia random 3: 

1. Selectaţi programul 20 de pornire/oprire şi programaţi 
perioada de timp în care funcţia random va rămâne 
activă (de pildă de luni până sâmbătă de la 7.30 la 11 
pm). 

2. După ce programarea este completă, apăsaţi butonul 
„RND” pe parcursul programului 20. 

3. Aparatele electrice vor fi pornite/oprite în timpul 
acestei perioade. 

- Când aparatul electric este pornit, „RND” va pâlpâi 
în partea de jos a display-ului. 

- Când aparatul electric este oprit, „RND” va fi afişat 
continuu în partea de jos a display-ului. 

4. Pentru a dezactiva funcţia random, apăsaţi butonul 
„RND” din nou. 

 
Ora de vară 
Puteţi trece aparatul la ora de vară fără să fie nevoie să 
faceţi toate setările. 

 În modul de afişare a orei, apăsaţi şi ţineţi apăsat buto-
nul „SET/MODE” şi apăsaţi butonul „O/I”. În partea 
stângă a display-ului, indicatorul pentru ora de vară va 
apărea afişat. Ceasul va fi dat automat în faţă cu o oră.  

 Pentru a trece înapoi la ora normală, apăsaţi şi ţineţi 
apăsat butonul „SET/MODE” şi apăsaţi „O/I”. Simbolul 
soarelui va dispărea şi ora normală va fi din nou afişată. 

 
Dezactivarea programelor 
Puteţi dezactiva programele individual sau pe toate odată. 
Setările rămân neschimbate şi dezactivarea poate fi anulată 
din nou. 
Pentru a dezactiva programele individuale procedaţi astfel: 

1. Selectaţi programul pe care doriţi să-l dezactivaţi. 
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „SET/MODE” pentru 

circa 3 secunde. Ziua săptămânii va pâlpâi în partea de 
sus a display-ului. 

3. Acum apăsaţi butonul „O/I”. Indicatorul pentru 
dezactivarea programării („X”) va apărea în partea de 
sus a display-ului. 

4. Apăsaţi butonul „SET/MODE” de două ori. Programarea 
este acum dezactivată. 
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5. Procedaţi la fel pentru a activa programarea din nou. 
 
Procedaţi astfel pentru a dezactiva toate programările 
simultan: 

1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „SET/MODE” pentru 
circa 3 secunde, până când „SET” apare în partea de jos 
a ecranului (lângă ceas). Ziua săptămânii va pâlpâi în 
partea de sus a display-ului. 

2. Acum apăsaţi butonul „O/I”. Indicatorul pentru 
dezactivarea programării („X”) va apărea în partea de 
sus a display-ului. 

3. Apăsaţi „SET/MODE” de patru ori. Toate programele 
sunt acum dezactivate. 

4. Procedaţi la fel pentru a activa toate programele din 
nou. 

 
Trecerea la afişarea modului oră 
În modul de afişare curent, apăsaţi butonul „SET/MODE”. 
Acesta funcţionează când toate setările modului curent au 
fost realizate (toate elementele display-ului luminează 
continuu).  
După un minut de inactivitate, aparatul trece la afişarea orei.  
 
Pornirea/oprirea manuală 
În afară de programări, puteţi de asemenea, 
activa/dezactiva manual aparate electrice. Pentru aceasta, 
apăsaţi pe butonul „O/I” în timpul afişării orei pentru 
porni/opri aparatele electrice. Indicatoarele „ON” sau „OFF” 
vor pâlpâi în partea de jos a display-ului. 

 Odată ce programarea devine activă, aparatele 
electrice vor fi pornite/oprite la ora presetată.  

 Când funcţia random este activă, aparatul 
electric nu poate fi oprit sau pornit manual. 

 
Resetarea 
Puteţi reseta (şterge) toate programele şi setările simultan 
apăsând pe butonul „PUSH THERE TO RESET” de pe baza 
aparatului. 
 

5. Instalare 
Asigurați-vă că produsul rămâne ușor accesibil și 
este instalat în imediata apropierea a unui aparat 
electric.  
Asigurați întotdeauna ventilarea corespunzătoare. 
Nu acoperiți produsul cu prosoape, draperii, ziare 
sau alte produse similare 

1. Conectați aparatul la o priză de perete (din interior sau 
exterior). 

2. Deschideți capacul și conectați aparatul electric pe care 
doriți să-l controlați prin intermediul timerului. 

 

6. Curățare 
 Pentru curățare, produsul trebuie deconectat de la 

priza de perete și scos de sub tensiune 

 Utilizați doar o lavetă uscată pentru a curăța carcasa 
prizei programabile. 

 Nu utilizați produse abrazive sau solvenți. 
 

7. Eliminare elemente 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).  
 

8. Date tehnice 
Tensiune de funcționare:   230 V/AC, 50Hz 
Curent max. comutare:   16 A 
Putere maximă de comutare:  max. 3680 W 
Grad de protecţie:   IP44 
Tip baterie:    2 x B40H 
Perioadă minimă de comutare:  1 min. 
Interval minim de comutare:  1 min. 
Programe:    20 
Programe aleatorii:   3 
Grupuri de zile:  de luni-vineri, de luni-

sâmbătă, de luni-dumini-
că, sâmbătă - duminică) 

Dimensiuni:  (L x l x Î): 65 x 125 x 45 
mm (fără cablu) 

Masă:     175 g 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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