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Vă mulţumim că aţi ales un produs WELL! Vă rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos şi să le 
păstraţi la îndemână. 
 
 

 
 

 
ATENTIE! 
Folosirea necorespunzatoare sau nerespectarea instructiunilor de utilizare pot conduce la deteriorarea produsului. 
Din acest motiv se recomanda urmarea instructiunilor de catre utilizator.  

A nu se folosi pentru aparate la care curentul nominal  depaseste  16Amp.  Asigurati-va ca aparatul este conectat 

corespunzator  la priza programabila.  
Produsul nu poate fi folosit la radiatoare electrice si orice alte aparate/dispozitive electrice de incalzire sau de tipul 
celor care functioneaza cu rezistenta electrica de incalzit. 
 
PARAMETRII TEHNICI  
Tensiune nominala de functionare: 230V  
Frecventa: 50 Hz  
Curent nominal: 16A  
Putere de comutare: 3,500 Watt maximum  
Clasa de protectie: IP20 
Tip de protectie: invelis  
Interval de reglare: 1 minut 
Temperatura maxima a mediului: -5 0C -+40 0C  
Baterii: NimH 1.2Va100HRs 
 
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA  
-Priza de retea poate fi folosita doar in mediu interior, uscat, a se feri de umezeala 
-Asigurati-va ca tensiunea principala si cea nominala de functionare a dispozitivului este identica (230 V)  
-Conectorul de alimentare necesita pamantare  
-Atentie: este strict interzisa conectarea/ folosirea prizei de retea cu temporizator la dispozitive de incalzire  
-Deconectati priza de retea de la tensiune inaintea curatarii acesteia. Folositi numai carpa uscata. Evitati folosirea 
detergentilor.  
-Blocarea de siguranta impiedica accesul copiilor la priza de retea. Totusi nu lasati produsul la indemana copiilor!  
-Asigurati-va ca priza de retea nu este supusa la schimbari drastice de temperatura , evitati expunerea la soare, 
calorifere sau alte dispozitive de incalzire.  
-Daca nu se foloseste in mod indelungat, deconectati aparatul de tensiunea principala.  
-In cazul deteriorarii produsului deconectati-l imediat de sursa de alimentare principala!  
-Atentie: pentru a deconecta aparatul de sursa de alimentare trageti afara cablul acestuia din conectorul de 
alimentare!  
-Orice reparatie trebuie executata de catre electrician specialist calificat!  
-Priza de retea este dotata cu acumulator. Inaintea programarii produsului conectati acesta la retea pentru minim 
12 ore pentru a incarca acumulatorul. In caz contrar setarile preprogramate pot fi pierdute . 
 
BUTOANE UZUALE: 
 

a. MASTER CLEAR: Sterge toate datele memorate inclusiv ora/ data si programarile 
b. RANDOM: Pt. setare/ anulare functie random ( aleatoare) 
c. CLOCK: Pt. setarea timpului in combinatie cu WEEK, HR, MIN, Selectati mod de afisare 12 sau 24 in 

combinatie cu  butonul TIMER.  Pt. setarea orei de vara folositi combinatia de chei ON/AUTO/OFF. 
d. TIMER: Pentru setarea programelor in combinatie cu butoanele WEEK, HR, MIN, Selectati modul de 

afisare 12 sau 24  in combinatie cu butonul CLOCK 
e. ON/AUTO/OFF: Pt. selectarea modului de operare in functie de ora de vara sau de iarna 
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f. WEEK: Pt. setarea zilei in combinatie cu butonul CLOCK  sauTIMER 
g. HOUR: Pt. setarea orei in combinatie cu butonul CLOCK sauTIMER 
h. MIN: Pt. setarea minutelor in combinatie cu butonul CLOCK sauTIMER 

i. RST/RCL: a trece peste sau revenire la program anterior 

 
 

 

GENERALITATI 

1.  8 ON/OFF (pornire/ oprire) program cu interval de reglare 1 minut 

2.  Mod de operare MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF selectabil 

3.  Selectare mod de afisare 12/24  

4.  Poate fi setat la ora de vara 

5. Functie random ( aleatoare) 

6.  Posibilitate de  setare 16 combinatii de zile dupa cum urmeaza: 

Mo 

Tu 

We 

Th  

Fr 

Sa 

Su 

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su 

Mo, Tu, We, Th, Fr 

Sa, Su 

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa 

Mo, We, Fr 

Tu, Th, Sa 

Mo, Tu, We 

Th, Fr, Sa 

Mo, We, Fr, Sa 
 
OPERATIUNI INITIALE 

1. Conectati priza programabila la retea 230V si puneti-l in functiune, dupa care lasati-l la incarcat 
aproximativ 12 ore pt. incarcarea bateriei  

2. Apasati  MASTER CLEAR ( folosind un obiect subtire, ascutit) pt. anularea setarilor anterioare 
3. Priza programabila este gata pentru a fi setat  

 
PROGRAMAREA TIMPULUI SI DATEI ACTUALE 

1. Apasati simultan CLOCK si WEEK pana apare data actuala. Continuati prin apasarea butonului HOUR 
sau MIN pana la aparitia orei/ minutului actual. Pt. avansare rapida tineti butoanele WEEK/ HOUR/MIN 
apasat indelungat. 

2. Eliberati ambele butoane 
3. Pentru resetarea timpului introdus incorect se vor repeta primii doi pasi 

 

SETAREA PROGRAMELOR 
Inainte de inceperea programarii asigurati-va ca  nu exista suprapuneri de setari anterioare, daca exista, setarile 
vor fi executate in functie de timpul setat, nu de ordinea programelor setate . OFF are prioritate fata de ON. 
1. Apasati TIMER dupa care eliberati butonul, pe ecran va ararea ON_1, dupa care puteti efectua prima setare ON.  
( pornire) 
2. Apasati WEEK pt. setarea zilei sau a unei combinatii de zile. Setati timpul de pornire folosind cheile HOUR si 
MIN. 
3. Apasati din nou tasta TIMER pt. memorarea si incheierea primei setari ON (pornire), dupa care puteti incepe 
prima setarea OFF ( oprire). Pe ecran va aparea OFF_1, Repetati cele descrise la pct.2 pt. efectuarea primei setari 
OFF. 
4. Apasati din nou butonul TIMER pt. finalizarea primei setari OFF ( oprire), dupa care puteti trece la cea de a doua 
setare ON. Repetati pasii 2-3 , pt. avansare rapida  tineti apasat aprox, 2 sec butonul TIMER. 
5. Dupa terminarea tuturor setarilor apasati CLOCK , priza poate fi folosita. 
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EXEMPLU: setarea prizei de retea ON: la ora 17:15 si OFF la ora: 22.30,  zilnic 
a. Apasati TIMER si eliberati- pe ecran va aparea ON_1 ( pornire-1) 
b. Apasati WEEK pana cand pe ecran apare: MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU 
c. Apasati HOURR pana cand pe ecran apare 5:00PM sau 17.00 
d. Apasati MIN pana pe ecran apare 5:15 PM sau 17:15 
e. Apasati din nou TIMER si eliberati-l pe ecran va apare OFF_1 (oprire-1) 
f. Repetati pasi de la pct. „b” „c” si „d” pana pe ecran apare 10:30PM sau 22:30 
 
 
MOD DE OPERARE AUTO sau MANUAL 
Modul de operare nu poate fi schimbat in timpul setarii programelor 

1. Apasati ON/AUTO/OFF pt. a putea selecta modul de operare  
2. Selectati AUTO- Functiile de programare temporizatoare sunt activate. Dispozitivul conectat va fi 

pornit/oprit pe baza zilei/timpului setat.  In modul de operare MANUAL ON or MANUAL OFF functiile de 
programare temporizatoare sunt dezactivate, iar dispozitivul conectat poate fi pornit/oprit  manual, priza 
programabila nu mai tine cont de setarile fixate.  

3. La intoarcerea la modul de operare AUTO pornirea prizei se va face conf, ultimei setari manuale  ON  
pana la urmatoarea reprogramare. 

 
FUNCTIA RANDOM (ALEATOARE) 

1. Apasati butonul RANDOM, pe ecran va apare RANDOM care semnaleaza ca functia de random a fost 
activata 

2. Cand aceasta functie este activa „ON” , combinatiile ON/OFF programate de Dvs. vor progresa cu 0-30 
minute. Aceasta se va intampla in mod aleator intre orele 6:00PM and 6:00AM. 

3. Apasati din nou RAN pt. anularea acestei functii.  

 

SELECTARE AFISARE  12/24  

Apasati simultan tastele CLOCK si TIMER pt. a alege modul de afisare 12/24 

 

SETAREA TIMPULUI  DE VARA 

1. Apasati simultan tastele CLOCK si ON/AUTO/OFF, pe ecran va apare SUMMER, adica se activeaza 

timpul de vara, ora va fi inaintata cu 1 ora 

2. Pt. revenire  folositi din nou combinatia de taste TIME+ ON/AUTO/OFF, ca rezultat  SUMMER dispare de 

pe ecran si se va reveni la ora de iarna. 
 
  Aparatele electrice şi electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la 
gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor 
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării 
ecologice. 

 
 
Importator şi distribuitor: 
SC VITACOM ELECTRONICS SRL 
CIF: RO 214527 
400495 Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua FN 
Tel: 0264-438401* 
sales@vitacom.ro 
www.vitacom.ro 
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