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MANUAL DE UTILIZARE 

PRIZĂ PROGRAMABILĂ DIGITALĂ, 
3680 W, IP20 

Cod produs: 618495 
Versiune 04/14 

 

Domenii de utilizare 
Priza programabilă digitală permite conectarea și deconecta-
rea programată a aparatelor electrice și lămpilor. Displayul 
mare afișează sistematic și ordonat toate punctele meniului 
setări. Produsul dispune de funcția cuplare aleatorie, care de 
ex. permite aprinderea și stingerea lămpilor dintr-o locuință 
în diferite momente ale zilei (funcție utilă de pildă atunci 
când sunteți plecat în concediu). Produsul este adecvat 
pentru aparate electrice cu un consum maxim de putere / 
curent de 3680 W/16A.  
Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Dacă folosiți produsul în alte scopuri decât cele 
descrise mai sus acesta se poate defecta. Dacă produsul nu 
este manevrat în mod corespunzător pot apărea pericole 
precum scurtcircuit, incendiu, electrocutare etc.  
Citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe 
să folosiți produsul; respectați toate instrucțiunile de 
utilizare și de siguranță! Înmânați acest manual și altor 
persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. Păstrați 
manualul pentru consultări ulterioare.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile produ-
sului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producă-
torului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 Priză programabilă digitală 
 Manual de utilizare  

 

Instrucțiuni de siguranță 
Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizați produsul.  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele 
materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectă-
rii instrucțiunilor de siguranță prezentate în manu-
al. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție! 

  

a. Persoane/produs 
 Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsați la îndemâna 

copiilor sau în raza de acțiune a animalelor de companie. 
 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 

lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Feriți aparatul de acțiunea directă a razelor solare, de 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibrații puternice, 
praf, gaze, vapori sau solvenți inflamabili.  

 Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice prea 
puternice. 

 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în 
siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi 
operat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 

- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o peri-
oadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 
căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 Respectați instrucțiunile de utilizare și de siguranță ale 
aparatelor conectate la acest produs.  

 Aparatul nu poate fi folosit numai în spații închise, iar nu 
în aer liber. Evitați neapărat contactul cu umiditatea, de 
ex. din băi etc. 

 Folosiți produsul numai în spații uscate. Evitați ariile cu 
climă tropicală sau umiditatea prea mare. 

 Nu conectați între ele mai multe prize programabile. 
 Nu acoperiți aparatul în timp ce acesta funcționează. 
 Nu introduceți/scoateți niciodată aparatul din priză cu 

mâinile umede.  
 În condiții de furtună din motive de siguranță scoateți 

întotdeauna produsul din priză. 
 Produsul trebuie să fie permanent ușor accesibil. 
 Produsul nu se mai află sub tensiune decât numai după 

ce ștecărul este scos din priză. 
 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul 

cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiții există și pericolul 
electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Nu turnați niciodată lichide peste aparatele electrice și 
nu amplasați obiecte umplute cu lichide lângă aparatele 
electrice. Dacă în interiorul aparatul pătrunde lichid 
decuplați imediat priza de perete de la curent (decuplați 
siguranța automată), iar apoi scoateți ștecărul din priză. 
Produsul nu mai are voie să fie pus în funcțiune, ci 
trebuie să fie predat unui atelier service. 

 Nu suprasolicitați priza programabilă digitală. Consumul 
maxim de putere/curent este de 3680 W/16 A. 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele legale privind protecția la locul de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  

 

b. Baterii/acumulatori 
 Acumulatorul este integrat fix în aparat. Acumulatorul nu 

poate fi înlocuit. 
 Nu deteriorați acumulatorul. Deteriorarea carcasei poate 

produce explozie sau incendiu! 
 Nu scurtcircuitați niciodată contactele/conexiunile 

acumulatorului. Nu aruncați acumulatorul, respectiv 
produsul în foc. Pericol de explozie și incendiu! 

 Încărcați acumulatorul în mod regulat, chiar și atunci 
când nu folosiți produsul. Datorită tehnicii de care 
dispune acest acumulator nu este nevoie de descărcarea 
acestuia înainte de a fi reîncărcat.  

 

c. Diverse  
 Adresați-vă unui specialist dacă aveți nelămuriri legate 

de funcționarea, siguranța sau conectarea aparatului. 
 Întreținerea, operațiile de ajustare și de reparații nu pot 

fi realizate decât de către personal specializat. 
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 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

Elementele de control 
 
 
 
 
 
Tasta SET 
Tasta CLOCK/OK 
Tasta RESET 
Tasta PROG 
Tasta UP/CLEAR  

 

 
Punerea în funcțiune 
Scoateți aparatul din ambalaj și verificați dacă nu acesta nu a 
suferit daune din cauza transportului. Introduceți aparatul 
într-o priză de perete cu împământare. Se aprinde displayul 
și timp de 3 sec. se afișează toate simbolurile. Introduceți 
datele pentru setarea următoarelor funcții programare. 
Ora ˃ priză programabilă ˃ funcția aleatorie ˃ funcția 
numărătoare inversă (countdown) 
 

Zilele săptămânii (luni - duminică) sunt marcate pe display 
de la 1 la 7. 
 

Zilele săptămânii 
1 MO Luni (engl. Monday) 
2 TU Marți (engl. Tuesday) 
3 WE Miercuri (engl. Wednesday) 
4 TH Joi (engl. Thursday) 
5 FR Vineri (engl. Friday) 
6 SA Sâmbătă (engl. Saturday) 
7 SU Duminică (engl. Sunday) 
 

Funcțiile tastelor 
SET Selecție 
CLOCK Ora 
OK Confirmare 
RESET Resetare 
PROG Programare 
UP Setarea orei, contorizare în față 
CLEAR Ștergere  
 

a. Setarea orei 
1. Pentru a accesa modul setări oră apăsați tasta CLOCK 

timp de min. 3 sec. Pe display apare CLOCK. 
2. Apăsați tasta SET. Simbolul  din fața HOURS (ore) 

clipește. 
3. Apăsați tasta UP de mai multe ori până ce pe display 

apare ora corectă. Mențineți apăsată tasta UP pentru 
schimbarea mai rapidă a valorilor. Aplicați această 
procedură și în setarea minutelor MINUTES și zilelor 
săptămânii (WEEKS).  

4. Apăsați tasta SET. Simbolul  din fața MINUTES (minute) 
clipește. 

5. Apăsați tasta UP de mai multe ori până ce pe display apar 
minutele corecte.  

6. Apăsați tasta SET. Simbolul  din fața WEEKS clipește. 
Afișarea WEEKS permite selecția zilelor săptămânii. 

7. Apăsați tasta UP de mai multe ori până ce pe display 
apare ziua dorită (luni - vineri).  

8. Apăsați tasta OK pentru a intra în modul oră și pentru a 
se afișa ora. 

9. Apăsați simultan tastele CLOCK și SET pentru a seta cu o 
oră înainte sau înapoi. Această setare permite 
configurarea dintr-o singură operație a orei de vară sau a 
orei de iarnă. În cazul orei de vară timpul este setat cu o 
oră în urmă, iar pe display apare SUMMER. 

10. Apăsați simultan tastele CLOCK și PROG pentru a seta ora 
în modul 24 h sau 12 h. În modul de afișare 12 h apare pe 
display AM (de la 00:00 până la 11:59) sau PM (de la 
12:00 până la 23:59).  

 

b. Setarea prizei programabile 
1. Conectați la priza programabilă un aparat și porniți-l. 
2. Apăsați tasta PROG pentru a comuta în modul setări 

priză programabilă. Pe display apare ON și numărul 
programare 1. Puteți programa maxim 16 grupe 
programe. Un grup de programe este compus dintr-un 
timp de conectare și un timp de deconectare.  

3. Apăsați tasta SET pentru a seta timpul de conectare 
pentru primul program. Simbolul  din fața HOURS 
clipește. 

4. Apăsați tasta UP de mai multe ori până ce pe display 
apare ora corectă. 

5. Apăsați tasta SET. Simbolul  din fața MINUTES clipește. 
Apăsați tasta UP de mai multe ori până ce pe display apar 
minutele corecte. 

6. Apăsați tasta SET. Simbolul  din fața WEEKS clipește. 
7. Apăsați tasta UP de mai multe ori până ce pe display 

apare setarea dorită pentru ziua săptămânii (ziua 
săptămânii sau combinații de zile ale săptămânii). 
Setările pentru ziua săptămânii apar în următoarea 
succesiune pe display: 

 
8. Apăsați tasta PROG pentru a confirma selecția și pentru a 

seta timpul de decuplare pentru primul program. Pe 
display apare OFF. Setați timpul de decuplare așa după 
cum este descris la punctele 2 – 8.  

9. Apăsați tasta PROG pentru a programa alți timpi de 
conectare și deconectare sau apăsați tasta OK pentru a 
trece în modul oră. Pentru setarea timpilor de conectare 
și deconectare procedați așa după cum este descris la 
punctele 2 – 9.  

10. În modul oră apăsați tasta SET pentru a selecta între 
modurile AUTO, ON sau OFF. Comutarea între diferitele 
moduri se face în următoarea succesiune:  

      
11. Dacă doriți să ștergeți un program apăsați tasta PROG de 

mai multe ori până la afișarea programului care trebuie 
să fie șters. Fiecare timp de cuplare și de decuplare 
trebuie șters separat. Apăsați tasta CLEAR pentru a 
șterge programul selectat. Programul este șters imediat, 
fără ca pe ecran să apară vreun mesaj privind 
confirmarea operației de ștergere.  
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c. Funcția aleatorie 
Funcția aleatorie activată are prioritate asupra timpilor de 
conectare și deconectare programați. Nu este nevoie de 
programarea unui timp dacă ați activat funcția aleatorie. 
Această funcție se activează aleatoriu de mai multe ori în 
intervalul de timp 18:00 – 6:00 pentru un ciclu de 
conectare/deconectare de maxim o oră. 
Apăsați tasta SET pentru a selecta AUTO. Apăsați simultan 
tastele SET și UP pentru a activa sau dezactiva funcția 
aleatorie. Pe display apare RANDOM pentru a indica faptul 
că funcția aleatorie este activă.  

 

d. Funcția countdown 
Funcția este folosită pentru a cupla sau decupla un aparat 
după trecerea unei anumite perioade de timp. De aceea 
funcția countdown funcționează numai în modurile ON și 
OFF. În modul ON se oprește alimentarea după trecerea 
timpului setat. În modul OFF se pornește alimentarea după 
trecerea timpului setat. Pentru setarea timpului de 
conectare/deconectare procedați după cum urmează: 
1. Conectați un aparat electric la priza programabilă și 

porniți-l. 
2. Apăsați simultan tastele PROG și UP pentru a programa 

funcția countdown. Pe display clipește COUNTDOWN. 
Timpul poate fi setat în intervalul 1 min. – 99 h și 59 min.  

3. Apăsați tasta SET. Simbolul  din fața HOURS (ore) 
clipește. 

4. Apăsați tasta UP de mai multe ori până ce pe display 
apare ora dorită. Mențineți apăsată tasta UP pentru 
modificarea mai rapidă a valorilor. Aplicați aceeași 
metodă și pentru setarea minutelor MINUTES. 

5. Apăsați tasta SET. Simbolul  din fața MINUTES (minute) 
clipește. 

6. Apăsați tasta UP de mai multe ori până ce pe display apar 
minutele dorite. 

7. Apăsați tasta OK pentru a porni numărătoarea inversă 
(countdown). Pe display clipește COUNTDOWN și se 
afișează scurgerea timpului în numărătoare inversă.  

8. După scurgerea timpului setat aparatul pornește sau se 
oprește în funcție de modul de funcționare selectat. 

9. Apăsați simultan tastele PROG și UP pentru a dezactiva 
funcția countdown.  

 

e. Resetarea aparatului 
Dacă există distorsiuni în funcționare, afișări incorecte pe 
display sau dacă aparatul nu reacționează la taste, apăsați 
tasta RESET. Folosiți în acest sens un obiect ascuțit sau o 
agrafă de birou. Toate datele sunt resetate. După aceea 
trebuie să reintroduceți ora și timpii programați. 

Dacă acumulatorul mai dispune doar de o cantitate 
mică de energie displayul nu se mai aprinde. Conec-
tați priza programabilă la o priză de perete (230 
V/AC, 50 Hz) și apăsați tasta RESET pentru a reseta 
aparatul și a activa displayul. 
Dacă acumulatorul este complet descărcat conec-
tați priza programabilă la o priză de perete. 
Displayul aparatului se aprinde imediat.  

 

Întreținerea și curățarea 
Nu folosiți soluții agresive de curățare, soluții pe 
bază de alcool sau alte substanțe chimice. Acestea 
pot dăuna carcasei sau funcționării produsului. 

 Înainte de curățare scoateți priza programabilă din priza 
de perete. 

 Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide. 
 Produsul nu conține componente care să aibă nevoie de 

întreținere, de aceea nu-l dezmembrați niciodată.  
 Pentru curățare folosiți o cârpă uscată, moale și curată. 

Nu apăsați prea puternic pe suprafața carcasei, căci 
aceasta se poate zgâria. 

 Curățați praful cu ajutorul unei perii moi și curate.  
 

Eliminarea deșeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconju-
rător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este 
solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

Logoul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două 
linii în formă de X indică faptul că produsul face 
obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare și reciclare a produselor electronice și nu 
împreună cu gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 
426/2001 privind regimul deșeurilor) să returneze bateriile 
și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună cu 
deșeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîn-
cărcabile care conțin substanțe periculoase sunt marcate 
prin simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că 

aruncarea produsului în locurile de depozitare a 
gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimi-
ce pentru respectivele substanțe periculoase sunt: 
Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărca-
bile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colecta-
re din localitatea dumneavoastră. 

 

Date tehnice 
Tensiune de funcționare 230 V/AC, 50 Hz 
Baterie backup  1 acumulator 2,4 V, 40 mAh NiMH  
Putere conectată  max. 3680 W 
Curent comutare  max. 16 A 
Consum putere standby 0,45 W  
Programe  16 programe cuplare și decuplare 
Timp setare  minim 1 minut, maxim 7 zile 
Afișare oră  24 h sau 12 h 
Temperatură depozitare/funcționare 0 - 50° C  
Dimensiuni (l x Î x A)  73 x 145 x 80 mm 
Greutate  202 g 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) și 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 
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. 

© 2014 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 
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Declarație de conformitate 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament:   PRIZĂ PROGRAMABILĂ DIGITALĂ 
Tip:    TM02 
Cod produs:   618495 
 
 
este în conformitate cu următoarele directive și standarde sau regulamente: 
 
VDE 0620-1: 2013; 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 60730-1: 2011; 
EN 60730-2: 2010; 
 
Directiva LVD 2006/95/EC 
EN 60730-1: 2011; 
EN 60730-2-7: 2010; 
 
Directiva RoHS 2011/65/EC 
 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
 
 
Hirschau, 16 iulie 2013 
Loc și dată       Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 


