
PRIZĂ PROGRAMABILĂ MECANICĂ 

Cod produs: 616020 

 

Manual de utilizare 

 

Domeniu de utilizare 

Produsul dispune de o priză şi un ceas mecanic integrat care poate porni, respectiv 

dezactiva un consumator electric, de exemplu un corp de iluminat. Produsul nu poate 

fi folosit decât în spaţii interioare, uscate.  

Respectaţi întocmai instrucţiunile de utilizare şi de siguranţă prezentate în acest 

manual. Acestea servesc nu numai pentru protecţia aparatului, ci mai ales pentru 

protejarea sănătăţii dvs. Vă rugăm să citiţi în întregime manualul de utilizare înainte 

de a utiliza produsul. Vă mulţumim! 

 

Instrucţiuni de siguranţă 

Orice daune produse ca urmare a nerespectării acestor instrucţiuni de 

utilizare vor avea drept consecinţă anularea garanţiei! Nu ne asumăm 

responsabilitatea pentru eventualele prejudicii! 

De asemenea, nu ne asumăm nicio răspundere în cazul pagubelor 

materiale sau al vătămării corporale, produse ca urmare a utilizării 

necorespunzătoare ori a nerespectării acestor instrucţiuni de 

siguranţă. În aceste cazuri, dreptul la garanţie va fi anulat! 

 

 Din motive de securitate şi conformitate (CE), este strict interzisă deschiderea, 

reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului. 

 Produsul este construit conform normelor clasei 1 de protecţie. Ca sursă de tensiune 

poate fi folosită numai o priză standard de reţea (230 V~/50 Hz) cu împământare. 

 Acest aparat nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. Fiţi deosebit 

de atenţi, mai ales dacă în preajma produsului se află copii. Aceştia ar putea încerca să 

introducă obiecte în aparat. Există riscul unui şoc electric fatal! 

 Produsul nu poate fi folosit decât în spaţii interioare uscate, închise. Spaţiul 

respectiv nu trebuie să fie umed sau ud. Nu atingeţi niciodată produsul sau cablul de 

alimentare pe care doriţi să-l introduceţi în priză cu mâinile ude sau umede. Există 

riscul unui şoc electric fatal! 



 Nu scoateţi niciodată ştecărul unui aparat introdus în priza produsului trăgând de 

cablu. Apucaţi ştecărul în părţile sale laterale şi trageţi-l din priză. 

 Ventilatoarele, caloriferele, radiatoarele sau alte instalaţii de încălzire care au 

elemente componente deschise nu trebuie lăsate nesupravegheate. Este recomandat ca 

astfel de aparate să nu fie conectate la priza programabilă. Există riscul producerii 

unui incendiu!  

 Nu lăsaţi materialele de ambalaj la întâmplare, deoarece aceastea pot deveni jucării 

periculoase în mâinile copiilor. 

 Manevraţi produsul cu grijă, căci acesta se poate deteriora în urma şocurilor, 

loviturilor sau prin căderea chiar şi de la înălţime mică.  

 În cazul în care carcasa prezintă deteriorări nu mai folosiţi aparatul! Dacă produsul 

este conectat la curent nu-l atingeţi! Deconectaţi întâi blocul de alimentare la reţea la 

care este conectat aparatul (deconectaţi siguranţa automată). Apoi scoateţi aparatul 

din priză şi duceţi produsul la un atelier de reparaţii sau evacuaţi-l dacă nu mai poate 

fi reparat. 

 

Caracteristici şi date tehnice 

 Poate fi utilizat numai în spaţii închise şi uscate 

 Produsul are o priză cu împământare (protecţie pentru copii) 

 Ceasul mecanic integrat activează/dezactivează produsul; cel mai mic interval de 

timp pentru comutare: 30 minute 

 Tensiune de operare - 230 V~/50 Hz 

 Puterea maximă de încărcare 3.680 W (230 V~, 16 A), sarcină ohmică 

 Temperatura de funcţionare 0ºC până la +55ºC 

 

Conţinut colet 

 Priză programabilă mecanică 

 Manual de utilizare  

 

Punerea în funcţiune 

Introduceţi produsul (fără ca la el să fie conectat vreun aparat) într-o priză cu 

împământare. 

 

Selecţie între funcţionarea continuă şi comutare 



În partea laterală a produsului se află un slider care comută între diferitele moduri de 

funcţionare.  

Poziţia  Priza este permanent conectată, setările sunt irelevante 

Poziţia  Priza este conectată/deconectată, în funcţie de setările existente 

 

Setarea orei 

Rotiţi butonul de setare exterior în direcţia acelor de ceasornic (atenţie la săgeata de 

pe inelul interior) până ce simbolul  de pe inelul interior indică ora şi data actuală. 

 

Nu rotiţi butonul de setare decât în direcţia acelor de ceasornic, se roteşte 

uşor. Rotirea în direcţie opusă acelor de ceasornic NU este posibilă. Nu 

folosiţi forţa! Risc de defectare a aparatului! 

 

Produsul nu funcţionează decât dacă este alimentat cu curent, adică dacă este conectat 

la o priză. 

 

Setarea perioadelor de funcţionare  

Perioadele de funcţionare pot fi reglate cu ajutorul celor 48 de segmente (2 segmente 

pe oră), în paşi de 30 de minute. Un segment apăsat în jos activează priza (dacă este 

curent de reţea), un segment împins în sus deconectează priza (nu există tensiune de 

reţea, aparatul conectat este în poziţia OFF). 

 

Exemplu: dacă un corp de iluminat trebuie să funcţioneze zilnic între orele 22 şi 23 

atunci apăsaţi în jos cele două segmente dintre 22 şi 23. Restul segmentelor trebuie să 

fie împinse în sus. 

 

Datorită felului în care este construit aparatul (funcţionare mecanică şi 

comutare), pot interveni abateri ale orelor de comutare. Abateri de 

câteva minute sunt considerate normale! 

 

Conectarea unui aparat la priza programabilă 

 Opriţi aparatul pe care doriţi să-l conectaţi. 

 Conectaţi aparatul la priza programabilă. 



Introduceţi complet ştecărul aparatului în priza programabilă.  

 

 Porniţi aparatul conectat. 

 În funcţie de setarea realizată prin segmentele orare, aparatul este activat/dezactivat 

automat (sliderul lateral în poziţia ). 

 Aparatul poate fi activat prin aducerea sliderului în poziţia . 

 

Mentenanţă şi curăţare 

Produsul nu are nevoie de operaţiuni de mentenanţă; nu deschideţi/desfaceţi niciodată 

aparatul. 

Înainte de a curăţa aparatul scoateţi-l din priză. Curăţaţi carcasa numai cu o lavetă 

curată şi moale. Nu folosiţi mijloace agresive de curăţare sau soluţii chimice, deoarece 

acestea pot ataca carcasa sau dăuna funcţionalităţii aparatului. 

 

Evacuare 

Aparatele electrice şi electronice nu pot fi aruncate la gunoiul menajer. 

Evacuaţi produsul devenit inutilizabil conform prevederilor legale în 

vigoare, în punctele de colectare special amenajate în acest sens. 

 

 

 

 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 
şi Conrad Electronics GmbH (Klaus‐Conrad‐Straße 1, D‐92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile,  inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea  integrală sau parțială, prin orice metode, cum ar fi fotocopierea, filmarea 
sau capturarea  în  sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea 
German Electronics SRL sau Conrad Germania. 
Prezentele  instrucțiuni  de  utilizare  reprezintă  datele  tehnice  ale  produsului  în  momentul  tipăririi. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricație. 
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