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MANUAL DE UTILIZARE 
 

COMUTATOR/TIMER DIGITAL 
Cod produs: 622426 

Versiune 10/05 

 
 
Aceste instrucțiuni însoțesc produsul și conțin informații importante referitoare la punerea produsului în funcțiune și utilizarea 
lui. Păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare.  
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1. Introducere 
Stimați cumpărători, 
Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs de la noi. Aparatul este testat EMC și corespunde normelor europene în domeniu.  
Conformitatea CE este marcată și probată prin mai multe documente care se află la producător. 
Vă rugăm să urmați întocmai instrucțiunile de utilizare, pentru a o utilizare sigură și o durată de viață cât mai lungă a aparatului.  
Toate denumirile companiei și produselor sunt mărci înregistrate și aparțin producătorului. Toate drepturile rezervate.  
Pentru un răspuns rapid la întrebările dvs. consultați Departamentul nostru de relații cu publicul. 
 
 

2. Descriere 
Produsul este realizat pentru controlul automat al consumatorilor electrici (mai ales sursele de lumină) cu o putere totală de 
690W. 
Pot fi comutate până la 70 de programe pe săptămână. Alte funcții ale produsului sunt numărătoarea inversă a afișajului, o 
funcție de comutare aleatorie și ajustarea automată la funcția de vară. 
 

Produsul este realizat pentru alimentarea la 230V/AC 50 Hz. 
 

Utilizarea produsului este permisă doar dacă este fixat pe o pe o suprafață de montare sau într-o carcasă de montare pe zid. 
 
Toate instrucțiunile de utilizare trebuie respectate întocmai.  
 

 

3. Conținut pachet 
- Priză programabilă 
- Suprafață de montare pe zid 
- 2 baterii tip buton SR69 
- Instrucțiuni de utilizare 
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4. Explicația simbolurilor 
 
Un fulger într-un triunghi atrage atenția asupra pericolului de electrocutare. 
 
Semnul de exclamare într-un triunghi atrage atenția asupra riscurilor particulare asociate manevrării, funcționării și 
operării produsului. 
 

      Simbolul mâinii indică prezența unor sfaturi speciale și informații despre operare.  
 
 

5. Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării 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 ce pot rezulta ca urmare a utilizării nepotrivite a aparatului 
sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție! 

Stimați clienți, următoarele instrucțiuni sunt nu numai pentru protecția dvs. ci și pentru cea a produsului. Citiți cu atenție 
următoarele puncte: 

 Aparatul poate fi montat și supravegheat doar de către personal calificat. 

 Pentru conectarea și alimentarea produsului la o priză de 230V/50 Hz trebuie să întrerupeți circuitul electric. 
Mai întâi întrerupeți circuitul electric la care este conectat aparatul. Circuitul respectiv trebuie închis sau trebuie scoasă 
siguranța corespunzătoare de la tabloul electric. De asemenea, întrerupeți și pământarea, pentru ca aparatul să fie 
complet deconectat de la curent. 
Aveți grijă ca nimeni să nu conecteze în mod accidental circuitul la loc (puneți mesaje de avertisment la tabloul de 
siguranță etc.). 
Apoi verificați ca circuitul electric să nu se afle sub tensiune, cu un instrument de măsură de pildă. 
La fel trebuie procedat în cazul schimbării siguranței. 

 Conversia sau modificarea neautorizată a produsului este inadmisibilă din motive de securitate CE. În caz contrar, 
garanția se pierde. 

 Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsați la îndemâna copiilor. Copii nu pot înțelege pericolul la care se expun în contact cu 
dispozitivele electrice. 

 Produsul este realizat pentru utilizarea în interioare uscate, prin urmare nu trebuie udat. Pericol de moarte prin 
electrocutare! 

 Utilizarea aparatului este autorizată numai dacă este corect introdus în cutia de instalare DIN (55mm) sau pe o 
suprafață stabilă. Alimentarea trebuie pornită numai după ce aparatul este introdus în bază și fixat cu șuruburi. 

 Când aparatul este adus de la frig la cald (de pildă pe parcursul transportului) poate apărea condensul. Acesta poate 
deteriora aparatul. Există de asemenea pericolul de moarte prin electrocutare. 
Așteptați până când aparatul ajunge la temperatura camerei înainte de a-l instala și pune în funcțiune. Aceasta poate 
dura câteva ore. 

 Folosiți numai cabluri autorizate. În fixarea pe perete, nu sunt recomandate cablurile flexibile. 

 Folosiți aparatul numai în zone cu climat moderat. 

 Nu atingeți produsul cu mâinile ude sau umede. Pericol de electrocutare! 

 Conectați un consumator cu puterea recomandată. O capacitate mai mare poate distruge aparatul, supune aparatul la 
suprasarcină și poate duce la distrugerea lui sau la incendii. 

 Nu lăsați materialul de ambalaj la întâmplare, poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.. 

 În spații publice trebuie respectate normele de prevenire a accidentelor în manevrarea sistemelor electrice. 

 Dacă produsul este folosit în școli sau instituții de învățământ, utilizarea lui trebuie supravegheată de personal 
specializat. 

 Consultați un expert dacă aveți vreun dubiu referitor la modul de funcționare sau conectarea aparatului.  
 
 

6. Informații despre baterii 
Priza programabilă poate fi echipată cu două baterii tip „SR69”. Aceste servesc la salvarea informațiilor (programe stocate, ora 
etc.) în caz de întreruperea curentului. 

 
Puteți de asemenea programa priza când bateriile sunt incluse, fără a fi necesar să fixați aparatul mai întâi.  
 

Țineți cont de următoarele când manevrați bateriile:  

 Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. 

 Respectați polaritatea corectă când introduceți bateriile în aparat. 

 Nu lăsați bateriile la întâmplare, există riscul de a fi înghițite de copii sau animale de casă. Dacă acest lucru s-a 
întâmplat, adresați-vă imediat unui medic.  
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 Bateriile care prezintă scurgeri pot provoca arsuri grave în contact cu pielea. De aceea, vă recomandăm să purtați 
mănuși când le înlocuiți. 

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

 Nu demontați niciodată bateriile. 

 Nu încercați să încărcați bateriile obișnuite. Risc de explozie! 

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

 

7. Elemente de control 
a) Partea frontală 

 
A. Capac 
B. Ecran LCD 
C. Buton „SET” (pentru pornirea și activarea setărilor) 
D. Buton „RCL” (pentru activarea/dezactivarea 

programelor de setări) 
E. Buton „P” (mod de selectare; program, numărătoarea 

inversă, aleatoriu, ceas) 
F. Șurub pentru fixarea suportului 
G. Buton „ON/OFF” (pornirea/oprirea manuală) 
H. Buton „” (pentru schimbarea valorilor setate, 

creșterea valorilor) 
I. Buton „V” (pentru schimbarea valorilor setate, 

descreșterea valorilor) 
J. Buton „R” (ștergerea setărilor, resetarea la valorile 

inițiale).  
 

 

b) Ecranul 

 
Nu toate elementele ecranului sunt vizibile simultan pe parcursul funcționării. Ilustrația de mai jos servește la 
descrierea funcționării elementelor. 
 

c) Circuitul de conectare 
Nu este posibilă conectarea circuitului de pământare la priza programabilă (cablul 
galben-verde). Folosiți bornele corespunzătoare pentru a conecta cablurile.  
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8. Instalarea și conectarea 
Înainte de instalare și utilizare, țineți cont de toate instrucțiunile de utilizare și informațiile de utilizare din acest 
manual. 
Numai persoanele calificate pot manevra aceste dispozitive. Dacă nu aveți astfel de cunoștințe, consultați un specialist. 
Utilizarea improprie a aparatelor electrice poate duce la electrocutare. Nu vă puneți în pericol numai pe dvs. ci și pe cei 
din jur. 
Numai cablurile permise (cabluri rigide) pot fi utilizate pentru conectarea produsului. 
Dacă suprafața este cablată, folosiți circuitul corespunzător. 

 

După ce ați procedat corespunzător, dispozitivul trebuie instalat într-un suport corespunzător pe zid. De asemenea, poate fi 
folosită și un suport de fixare (inclus în livrare). 
 

a) Oprirea alimentării 
Mai întâi întrerupeți circuitul electric, la care este conectat dispozitivul. 
Circuitul corespunzător trebuie oprit de la tabloul de siguranțe. De asemenea, întrerupeți și pământarea pentru a fi siguri că 
dispozitivul nu se află sub tensiune. 
Aveți grijă ca nimeni să nu conecteze accidental circuitul (de pildă cu mesaje de avertizare la tabloul de siguranțe etc.). 
Apoi verificați să nu mai existe curent în circuitul electric, folosind de pildă un instrument de măsură.  

 
Numai după acestea puteți să acționați.  
 

b) Scoaterea aparatului din bază 
Ridicați capacul care acoperă display-ul. Deșurubați apoi șurubul în cruce (de lângă butoanele „P” și „ON/OFF”, vezi cap. 7. 
a.,poziția „F”) până când acesta se mișcă liber (din motive de siguranță, șurubul este astfel instalat încât să nu se poată pierde, să 
nu poată fi scos). 
  

Cu o șurubelniță cu capul drept puteți scoate partea din față a aparatului. Există niște orificii corespunzătoare în stânga și 
dreapta.  
 

Acum luați unitatea de control din bază. 
 

Nu îndoiți cele trei suporturi de fixare de la baza aparatului. Ele realizează contactul electric între unitatea de control și 
bază. 

 
c) Instalarea suprafeței de fixare, după dorință 

Dacă nu aveți disponibilă o cutie de montare în zid (doză), suprafața de fixare trebuie fixată pe perete cu șuruburi și dibluri. 
 
Când dați găurile, aveți grijă să nu atingeți accidental cabluri sau conducte. Pericol! 
 

d) Pregătirea cutiei de fixare în zid (dozei) 
În mod normal aparatul poate fi instalat într-o doză de perete DIN (cu diametrul de 55mm). 
Dacă doriți să fixați mai întâi doza în perete, vă recomandăm să folosiți o doză adâncă de 61 mm). Aceasta oferă spațiu suficient 
pentru întinderea cablurilor în interiorul dozei. 
Mai întâi verificați dacă dispozitivul poate fi instalat în doză ori dacă toate cablurile încap. 
Este necesară montarea unei doze noi (e nevoie de spargerea zidului); desigur puteți folosi și suportul de fixare. 
 

e) Cablarea, conectarea 
Așa cum ați văzut deja în capitolul 7 c) cablarea trebuie să fie realizată ca și în imaginea alăturată.  
Mai întâi scoateți cele 3 șuruburi de pe conectori cu o șurubelniță potrivită. 
Dezizolați circa 4 mm la fiecare capăt de cablu.  
Introduceți cablurile (atenție la conectare) în conectori și fixați-le strâns în șuruburi. 
 

Nu există posibilitatea de a conecta cablul de pământare la dispozitiv (cablul galben-verde). 
Folosiți clema corespunzătoare pentru a conecta cablurile în doză sau pe suportul de fixare.  
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f) Instalarea bazei într-un suport de fixare 
 Scoateți cele două șuruburi din dispozitiv, cele care conectează carcasa din față cu baza. Scoateți carcasa din față. 

 
 Acum baza poate fi introdusă în suportul de fixare și fixată strâns în șuruburi (orificiile pentru șuruburi sunt orientate în 

sus, iar suportul pentru siguranță orientat spre stânga). 
Aveți grijă ca baza să fie montată exact pe mijloc cadrului de fixare. 

 Puneți carcasa de mascare peste bază și fixați-o cu șuruburi. 
 

g) Instalarea bazei într-o doză 
Aproape toate dozele au două cleme cu care se poate fixa dispozitivul.  

 Introduceți baza în doză (orificiile pentru cleme sunt orientate în jos, iar siguranța orientată spre stânga). În mod 
normal, masca poate sta în partea din față, nu trebuie îndepărtată. 

 Fixați bine cele două șuruburi ale clemelor. Strângând șuruburile, fixați baza în doză.  
 

h) Introducerea bateriilor în unitatea de control 
 Deschideți compartimentul bateriilor de pe spatele unității de control, scoateți capacul compartimentului. 

 Introduceți două baterii tip buton „SR69” cu polaritatea corectă. Polul pozitiv (+) este orientat întotdeauna în exterior. 

 Închideți capacul compartimentului la loc. 

 Verificați ecranul. În mod normal „24H” trebuie să pâlpâie pe ecran (pentru a alege modul de afișare a orei 12 sau 24 h). 
Dacă este necesar, apăsați pe butonul RESET („R”) pentru a reporni aparatul. E posibil ca acesta să fie necesar dacă în 
mod accidental ecranul afișează corect formatul orei de 12 sau 24 de ore.  
Butonul „R” poate fi apăsat cu o scobitoare de pildă. 

 Dacă afișajul de „24 de ore” pâlpâie, alegeți între 12 sau 24 de ore cu butoanele săgeată sus sau jos. 
„” – modul de afișare de 12 ore (AM – pentru prima jumătate a zilei și PM – pentru a doua jumătate a zilei). 
„V” – modul de afișare de 24 de ore. 

 Pentru confirmare apăsați pe butonul „SET”. După aceea, apare afișată ora (de pildă 00:00:10). 

 Dacă doriți puteți face și alte setări (vezi cap. 9). 
 

i) Introducerea unității de control în bază și fixarea ei cu șuruburi 
 Introduceți unitatea de control cu orientarea corectă în bază. Numai o singură orientare este corectă. Împingeți baza în 

clamele de contact ale carcasei. 
 

Asigurați-vă că cei trei conectori de pe spatele unității de control să potrivească perfect în orificiile de pe bază și că 
acestea nu sunt îndoite din greșeală. 

 

 Strângeți șuruburile de pe partea din față (dintre butoanele „P” și „ON/OFF”). 

 Aparatul este acum gata de funcționare. 
 
 

9. Programarea 
a) Setarea modului de afișare 12/24 

Setarea modului de afișare a orei 12/24 de ore este posibilă numai după apăsarea butonului de reset (butonul „R”) sau 
direct după introducerea bateriilor. Pe parcursul resetării toate informațiile se vor pierde. 
De aceea trebuie să setați mai întâi modul de afișare a orei în 12/24 ore înainte de a face programarea.  

 

 Apăsați pe butonul „R”. 

 Dacă afișajul de „24 de ore” pâlpâie, alegeți între 12 sau 24 de ore cu butoanele săgeată sus sau jos. 
„” – modul de afișare de 12 ore (AM – pentru prima jumătate a zilei și PM – pentru a doua jumătate a zilei). 
„V” – modul de afișare de 24 de ore. 

 Pentru confirmare apăsați pe butonul „SET”. După aceea, apare afișată ora (de pildă 00:00:10). 
 

b) Setarea zilei săptămânii și orei 
 Dispozitivul trebuie să fie în modul de afișare a orei. Dacă este necesar schimbați afișarea orei apăsând pe butonul „P” 

de câteva ori („CLOCK” – ceasul va fi afișat pe ecran). 
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 Țineți butonul „SET” (pentru circa 2 secunde) până când ziua săptămânii începe să pâlpâie în partea de sus a ecranului. 

 Selectați ziua actuală cu butoanele săgeți și confirmați setările cu butoanele săgeți (pentru ajustarea rapidă țineți 
butonul apăsat) și confirmați din nou apăsând pe butonul „SET”. 

 Indicatorul minutelor pâlpâie. Selectați minutele cu butoanele săgeți și confirmați setările cu butoanele săgeți (pentru 
ajustarea rapidă țineți butonul apăsat) și confirmați din nou apăsând pe butonul „SET”. 

 Astfel setările sunt complete.  
 

c) Oprirea/pornirea ON/OFF a programelor 
1. Selectați modul de programare apăsând pe butonul „P” de mai multe ori. „PROGRAM” va fi afișat la baza ecranului. 

 
Programare mod activ      Programare grupuri (1-10) 

 
Simbol pentru „OFF” 
Simbol pentru „ON” 
 

2. Cu butoanele săgeți puteți programa grupurile care pot fi comutate și starea lor ON/OFF (pornit/oprit). 
 

Butonul „”:   
Butonul „V”:  
 

3. Apăsați butonul „SET” pentru a confirma selecția. 
4. Zilele săptămânii încep să pâlpâie în partea de sus a ecranului. 

Cu butoanele săgeți puteți alege pentru care dintre zilele săptămânii sau pentru care dintre cele ale weekendului este valabil 
programul. 
 

MO (luni), TU (marți), WE (miercuri), TH (joi), FR (vineri), SA (sâmbătă), SU (duminică) 
fiecare zi a săptămânii de luni până duminică 

MO – TU – We – Th – Fr – Sa – Su individual pe zile 
MO – TU – We – Th – Fr  de luni până vineri 
Sa – Su    sâmbătă și duminică 
MO – TU – We – Th – Fr – Sa de luni până sâmbătă 
Mo – We – Fr   luni – miercuri – vineri 
Tu – Th – Sa   marți – joi – sâmbătă 
Mo – Tu – We   luni - marți - miercuri 
Th – Fr – Sa – joi   vineri – sâmbătă 
 

5. Apăsați pe butonul „SET” pentru a confirma selecția. 
6. Indicatorul orar pâlpâie. Setați orele cu butoanele săgeți (pentru setarea mai rapidă, țineți apăsat) și confirmați din nou 

apăsând pe butonul „SET”.  
7. Indicatorul minutelor pâlpâie. Setați minutele cu butoanele săgeți (pentru setarea mai rapidă, țineți apăsat) și 

confirmați din nou apăsând pe butonul „SET”. 
8. Pentru programarea ulterioară procedați ca și la pașii 2-7. 

 

La programarea fiecărui grup (1- 10) trebuie activată ora de pornire (simbolul „ „) și ora de oprire (simbolul 

„ „). 
Altfel becul conectat de pildă se va aprinde, dar nu se va stinge. 
De aceea trebuie să programați întotdeauna mai întâi ora de activare (pașii 2 – 7) și apoi ora de oprire (din nou pașii 2 – 
7) pentru grupurile setate. Țineți cont de simbolurile de pe ecran pentru activarea orei de pornire și de oprire. 

 

d) Activarea/dezactivarea programelor de comutare: 
Țineți apăsat jos butonul „RCL” pentru mai mult timp pentru a activa sau dezactiva programele automate de comutare (care au 
fost setate în programele grupurilor). 
 

În partea dreaptă a ecranului este afișat simbolul când programul de comutare automată este activ. 
Dacă simbolul dispare consumatorul nu va fi comutat (pornit/oprit) automat. 
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e) Setarea numărătorii inverse 
În modul de numărătoare inversă (afișat „CD” în partea de jos a ecranului) consumatorul stă pornit pe durata derulării 
numărătorii inverse setate de dvs. (este posibilă setarea de la „1 minut” la „99ore/59minute”). Apoi becul se stinge. 
 

Când numărătoare inversă pornește, toate programele de comutare sunt dezactivate automat. Aceasta înseamnă că 
programele pe grupuri nu sunt pornite sau oprite la perioadele definite. 

 

 Apăsați butonul „P” de mai multe ori până când „CD” este afișat pe ecran.  

 Apăsați butonul „SET”. Indicatorul orar pâlpâie.  

 Setați orele cu butoanele săgeți (0 – 99 ore). Pentru o ajustare mai rapidă țineți butoanele corespunzătoare apăsate mai 
mult timp. 
Confirmați setările apăsând pe butonul „SET”. 

 Indicatorul pentru minute pâlpâie. Setați minutele cu butoanele săgeți (0 – 59 ore). Pentru o ajustare mai rapidă țineți 
butoanele corespunzătoare apăsate mai mult timp. 
Confirmați setările apăsând pe butonul „SET”. 

 Astfel, setările sunt complete. 

 Porniți computerul de la butonul ON/OFF. Pe ecran apare simbolul pentru pornire . 
Pentru a opri numărătoarea inversă, apăsați pe butonul ON/OFF din nou. Simbolul pentru oprire apare afișat pe ecran.  
Becul este aprins până când numărătoarea inversă ajunge la „00:00”. Apoi becul se stinge. 

 Pentru a opri numărătoarea inversă, apăsați pe butonul „ON/OFF” din nou. Simbolul pentru oprire apare pe ecran. 
Timpul pentru numărătoarea inversă este setata din nou cum ați programat. 

 

f) Funcția pornire aleatorie 
 Apăsați pe butonul „P” de mai multe ori până când „RND” este afișat pe ecran. 

 Funcția aleatorie poate fi pornită de la butonul „ON/OFF” (afișare „ON” pe ecran sau oprit „OFF). 

 După o vreme afișarea orei reapare. Când funcția de pornire aleatorie este activată „RND” pâlpâie pe ecran în partea 
dreaptă jos. 
Pornirea după ora 18:00 (16 – 24 de minute după aceea) 
Oprirea după ora 6:00 (24-42 de minute după aceea) 

 

g) Controlul manual 
În modul de operare normal („CLOCK” – ceas este afișat la baza ecranului) consumatorul poate fi pornit sau oprit manual prin 
apăsarea pe butonul „ON/OFF”. 
 

Datorită designului special al capacului, nu este nevoie să deschideți aparatul. Un mic cui de la baza capacului 
acționează butonul direct. 

 

Consumatorul stă pornit până când se termină perioada de activare a unui de grup. După aceea consumatorul este din nou 
controlat automat. 
 

La fel se întâmplă și în cazul în care becul este stins manual. Este activat printr-un program automat când perioada de activare a 
consumatorului printr-un program de grup este atinsă. 
 

h) Activarea programului de vară 
 Dispozitivul trebuie să fie în modul de afișare a orei. Dacă este necesar, schimbați ora de afișare apăsând pe butonul „P” 

de mai multe ori („CLOCK” va fi afișat pe ecran). 

 Apăsați simultan pe cele două butoane săgeți până când simbolul „S” este afișat pe display (programul de vară este 
activat). 

 Pentru a trece șa programul standard, faceți la fel până când simbolul „S” dispare. 
 

i) RESET 
Dacă dați reset, toate informațiile (ora, setările etc.) se vor pierde. 

 Apăsați pe butonul „R” cu o scobitoare de pildă și toate elementele ecranului vor apărea scurt, apoi este necesară o 
nouă programare (vezi cap. 9). 

 Butonul este adânc cufundat în aparat pentru a fi protejat de apăsări ne intenționate.  
 
 

10. Înlocuirea siguranței 
În caz de suprasarcină, siguranța este activată. 
 

Chiar dacă ați respectat puterea maximă a consumatorilor conectați (690W) acest lucru se poate întâmpla de pildă în 
cazul în care curentul pornește cu o tensiune prea mare. 

 

Datorită bateriilor integrate, display-ul rămâne afișat. Cu toate acestea, becul nu va fi comutat. 
Dacă aparatul nu mai funcționează corect, schimbați siguranța. 
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În acest scop procedați astfel: 

 Întrerupeți curentul din circuit. Scoateți siguranța. 

 Eliminați posibilitatea unei suprasarcini. 
 

În caz contrar există pericol de electrocutare. 
 

 Scoateți unitatea din bază. Pentru acest scop, vedeți cap. 8 b) 

 Puteți scoate cu atenție suportul pentru siguranță cu o șurubelniță cu capul plat. 

 
 Verificați siguranța cu un instrument de măsură. 

 

O siguranță arsă este în mod normal de culoare neagră decolorată (firele arse se află depozitate în interiorul tubului de 
sticlă). 

 

 Schimbați rezistența cu una nouă identică (3,15A, 250V). 
 

Nu scurtcircuitați niciodată o siguranță arsă, nu încercați s-o reparați. Altfel există pericol de electrocutare, de incendii 
sau explozii! 
 

 Introduceți siguranța în mod corect în suport. Țineți cont de forma suportului siguranței când îl puneți la loc în carcasă. 

 Introduceți unitatea de control în bază, vezi cap. 8 i. 

 Apoi, porniți alimentarea din nou. 

 Verificați funcționarea aparatului, cu ajutorul butonului de test sau cu ajutorul butonului „ON/OFF”. 

 Dacă nu există nicio funcție funcțională verificați din nou siguranța (procedați conform descrierii). 
 
Dacă siguranța se arde din nou este posibil ca tensiunea curentului să fie prea mare sau aparatul este defect.  
 

 

11. Manevrarea 
 Țineți cont de toate instrucțiunile de utilizare din acest manual.  

 Produsul trebuie folosit numai în locații interioare. Contactul cu umezeala trebuie evitat. Nu atingeți produsul cu 
mâinile ude sau umede. Pericol de electrocutare! 

 Evitați următoarele condiții de mediu pe durata transportului sau a instalării: 
-  Umezeală prea mare a aerului 
-  Căldură sau frig extrem 
-  Direct sub razele soarelui 
-  Praf sau gaze inflamabile, aburi sau solvenți 
-  Vibrații puternice 
-  Câmpuri magnetice puternice produse de motoare sau difuzoare 

 Când produsul este dus de la frig la cald, poate apărea condensul. 
Lăsați produsul să se aclimatizeze înainte de a-l monta sau utiliza. Poate dura câteva ore acest proces. 
Altfel, aparatul poate fi deteriorat și există riscul de electrocutare. 

 Pe parcursul instalării fiți siguri că nu sunt cabluri deteriorate. 

 Verificați produsul să nu fie defect înainte de fiecare utilizare. Dacă observați vreo problemă, nu folosiți aparatul. Dacă 
aveți vreun motiv pentru care credeți că utilizarea sigură a aparatului nu mai este posibilă, deconectați-l imediat și 
asigurați-vă că nu va mai fi folosit după aceea accidental. 

 Funcționarea sigură nu mai este posibilă dacă: 
-  Aparatul este vizibil deteriorat 
-  Aparatul nu mai funcționează 
-  Aparatul a fost depozitat în condiții nefavorabile pentru o mai lungă perioadă de timp sau 
-  A fost supus la stres mecanic pe parcursul transportului.  

 
 

12.  Întreținerea și curățarea 
Produsul nu necesită întreținere, de aceea nu trebuie niciodată desfăcut (în afară de indicațiile din acest manual). 



 

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

Reparațiile trebuie realizate numai într-un atelier de specialitate de către un specialist. 
Curățați produsul în exterior cu o cârpă curată, uscată și antistatică. 

 

Nu folosiți niciodată agenți chimici agresivi sau solvenți care pot deteriora carcasa aparatului sau duce la o funcționarea 
defectuoasă.  

 
 

13. Eliminarea elementelor uzate 
a) Informații generale 

Vă rugăm eliminați produsul numai în conformitate cu normele în vigoare pentru a proteja mediul înconjurător și 
sănătatea umană și utilizarea resurselor naturale în mod prudent și rațional. Un „x” peste un tomberon semnifică faptul 
că aparatul nu poate fi aruncat decât în locuri special amenajate și nu la gunoiul menajer. 
 

b) Bateriile și acumulatorii 
Pentru a proteja și îmbunătăți calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja viața și sănătatea oamenilor și pentru a 
utiliza resursele naturale în mod prudent și rațional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele electronice și 
electrice nefuncționale la centrele de colectare special amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică 
necesitatea dezafectării speciale a produsului, separat de deșeurile menajere. Dezafectarea bateriilor/bateriilor 

reîncărcabile Utilizatorul este obligat să predea bateriile și acumulatorii reîncărcabili uzați la locurile speciale de colectare. Este 
interzisă dezafectarea bateriilor și acumulatorilor împreună cu deșeurile menajere. Bateriile și acumulatorii conțin elemente 
periculoase pentru mediu și sănătatea oamenilor. Aceste elemente sunt inscripționate pe fiecare baterie/acumulator ( Cd – 
Cadmiu, Hg – Mercur, Pb – Plumb).  
 
 

14.  Date tehnice 
Tensiunea de operare:   230V/50 Hz 
Capacitatea de comutarea:  690W (230V, 3V) 
Baterii de rezervă:   2 x SR69 (371, AG6, LR920) 

 
Instalarea într-o doză încastrată sau un suport de fixare 
Control manual (ON/OFF) 
10 programe pe grupuri (10 ON, 10 OFF) – programare automată 
Program de comutare aleatorie 
Funcție de numărătoare inversă 
Afișarea orei (12/24 de ore) 
Funcție de program de vară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi F.G. Schommer Fachgroßhandel für 
Elektrotechnik GmbH (Hochstr. 1, 66265 Heusweiler, 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 şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 
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