
 

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

MANUAL DE UTILIZARE 
 

PRIZĂ CU ALARMĂ LA ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII 
SAM 1000 

Cod produs: 624418 

 
 

1. Capac siguranţă ştecăr 
2. Şuruburi pentru 1 
3. Led funcţionare 
4. Leduri alarmă 
5. Tasta RESET 

 
 
Vă mulţumim că aţi achiziţionat această priză cu alarmă la 
întreruperea alimentării, SAM 1000.  
 
Detectorul SAM 1000 va declanşa imediat alarma în cazul unei pene de curent. Folosirea este 
indicată în cazurile în care se impune o notificare imediată a unei pene de curent în cazul unui 
anumit dispozitiv. Detectorul va declanşa automat alarma pentru o durată de până la 12 ore. 
Alarma poate fi dezactivată imediat cu ajutorul butonului RESET. 
 

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A DISPOZITIVULUI  
1. Introduceţi ştecărul dispozitivului care trebuie conectat în priza dispozitivului SAM 1000. 
 

2. Plasaţi capacul de siguranţă peste ştecărul dispozitivului conectat şi fixaţi-l cu şuruburile 
furnizate, pentru a evita îndepărtarea accidentală din priză a ştecherului. Dacă SAM 1000 este scos din priză, dispozitivul va 
declanşa alarma pentru a indica lipsa de curent. Coletul include două capace de siguranţă (apărătoare) pentru toate tipurile de 
ştecăre.  
 

IMPORTANT: dispozitivul nu este alimentat fără această apărătoare. Apărătoarea închide circuitul în detector, astfel încât 
dispozitivele conectate pot fi alimentate cu curent. 
 

3. Introduceţi ştecărul lui SAM 1000 în priză. Priza detectorului pană de curent furnizează acum tensiune de reţea, ledul verde de 
tensiune de reţea se aprinde, iar acumulatorii interni încep să se încarce (perioada de încărcare iniţială durează aproximativ 24 
de ore). Dispozitivul conectat este acum alimentat. 
 

ALARMA 
În momentul în care detectorul va sesiza o pană de curent, 
ledurile roşii încep să clipească şi o alarmă foarte puternică 
se va auzi timp de cel puţin 12 ore sau până când 
acumulatorii incluşi se descarcă.  
Notă: chiar dacă tensiunea electrică revine după o scurtă 
întrerupere, SAM 1000 va continua să sune alarma. În acest 
caz, verificaţi din nou dacă dispozitivele conectate nu au 
fost afectate de întreruperea de curent. 
 

OPRIREA ALARMEI 
Pentru a opri alarma, apăsaţi scurt tasta RESET. 
 

ÎN CAZ DE NEUTILIZARE 
Dacă detectorul nu este folosit pentru o perioadă mai mare 
de timp (scos de priză), este recomandabil să îndepărtaţi 
apărătoarea de ştecăr pentru a întrerupe circuitul din 
dispozitiv, prelungind astfel viaţa acumulatorilor.  

DATE TEHNICE 
Volum alarmă:   aprox. 85 db/m 
Tensiune de funcționare:  230 V/50 Hz AC 
Consum de putere:  aprox. 1 W (până la aprox. 1,5 W în timpul încărcării) 
Acumulator integrat:  4,8 V/650 mAh 
Durata alarmei:   min. 12 ore (cu acumulatori complet încărcaţi) 
Putere comutare:  3500 W 
 

CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE EU 
Operarea acestui dispozitiv poate fi afectată de câmpuri statice, electrice sau de înaltă frecvenţă puternice (descărcări, telefoane 
cordless, echipament radio, telefoane mobile sau microunde). 
Folosirea acestui dispozitiv nu poate înlocui necesitatea vigilenţei personale, ba chiar dimpotrivă. Vă atragem atenţia că produsul 
acesta are o garanţie în conformitate cu cerinţele legale pentru astfel de garanţii. Orice altă imputare este exclusă. Aceste 
informaţii sunt supuse modificărilor fără notificare.  
Declaraţia de conformitate se află în posesia producătorului şi o puteţi găsi la www.protector24.de 


