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GHID DE UTILIZARE 

 
TIMER DIGITAL GOOBAY 
Cod: TIMER-DIG-01-GBAY 

(51277) 
TIMER DIGITAL IP44 GOOBAY 

Cod: TIMER-DIG-02-GBAY 
(51301) 

 
 

 
 

 
 
 

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

1. Descriere: 

Cu acest timer puteți sa opriți sau porniți prepogramat aparatele electrice.  

 

 

2. Intenția  de utilizare: 

Acest produs este dedicat pentru utilizare interioara. Utilizarea exterioara nu este permisă pentru că 

există pericole cum sunt șocuri electrice sau scurt circuit 

 

3. Conținut pachet: 

1 buc timer digital 

1 buc manual 

 

4.   Instrucțiuni de siguranță 
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ATENȚIE! Citiți și rețineți toate instrucțiunile de siguranță. Există risc de șocuri electrice și incendiu! 

 

• Folosiți aparatul numai la tensiunea de 230V AC. 

• Puterea totală a daparatelor conectate nu trebuie să depășască 3500 de wați. 

• Produsul dumneavoastră și accesoriile acestuia nu sunt jucării și nu trebuie lăsate la indemâna 

copiilor, pentru că conține piese fragile, mici care pot fi îngițite și care pot provoca răni daca este utilizat 

necorespunzător 

• Îndepărtați și aruncați materialele de ambalare, deoarece dacă ajung la îndemâna copiilor se pot tăia 

în ele. Pe lângă aceasta există riscul de înghițire sau inhalare accidentală.  

• Nu expuneți produsul la apă, temperaturi foarte ridicate sau scăzute sau direct în razele soarelui. 

• Evitați amplasate în spații expuse vibraților, influențelor mecanice, magnetice șii electro-magnetice 

sau în spații cu umezeală sau praf 

• Dăcă produsul prezintă defecte sau alte probleme care nu pot fi soluționate de acest manual, 

deconectați aparatul și consultați dealer-ul pentru consultanță, reparare sau schimb cum este menționat 

la capitolul Garanție și Răspundere. 

• Vă rugăm țineți cont de mențiunile de la capitolul Intenția  de utilizare  • Produsul nu trebuie  

• Produsul nu trebuie reconstruit sau modificat în niciun fel. Nu este permis să se deschidă carcasa, cu 

excepția când se dorește să se schimbe bateria. 

• Deconectați timer-ul de la rețea înainte de curățare. 

• Aparate cum sunt fierul de călcat electric, radiatoarele sau alte aparate similare nu trebuie niciodată a 

fi utilizate cu acest timer. Nu folosiți niciodată timerul cu aparate care pot provoca incendii sau fără 

niciun aparat conectat. 

• Nu utilizați nicodată aparatul conectat în serie. 

• Conectați timer-ul doar la prize ușor accesibule, pentru a putea fi deconectat ușor în cazul unei 

urgențe! 

 

5. OPERAREA 

 

INFORMAȚII GENERALE 

 

1. 10 programe ON/OFF cu pași de 1-minut 

2. Mod selecție MANUAL ON (PORNIT ÎN MODUL MANUAL)/AUTO/MANUAL OFF (OPRIT ÎN 

MODUL MANUAL) 

3. Mode selecție orăȘ 12/24 

4. Funcție de vară disponibilă 

5. Funcție random (întâmplătoare) cu avans de 0 – 30 minute între 6:00PM și 6.00AM 

6. 16 combinați de zi sau blocare pentru anumite zile 

 

ÎNAINTE DE OPERARE: 

 

1. Conectați timerul la priza de perete 230V AC. Lăsaț-l timp de aprox 12 ore pentru ca bateria 

penru back-up să se încarce complet. 

2. După încărcare stergeți informațile curente prin apăsarea butonului MASTER CLEAR cu un 

obiect ascuțit cum este in pix sau un creon  

3. Timer-ul este acum pregătit pentru setare și utilizare 

 

OPERAREA ELEMENTELOR ȘI A AFIȘAJULUI 
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Random = întâmplător, clock = ceas, timer = timer, on/auto/of =pornit/auto/oprit, week=saptamână, 

hour=oră, min=minute 

 

a. MASTER CLEAR: Șterge toate datele din memorie, inclusiv ora curentă și toate programele 

b. RANDOM: Setează sau anulează funcția random (întâmplătoare) 

c. CLOCK: Setează ora curentă în combinație cu butoanele WEEK, HOUR, MINUTE. Selectați 

modul de afișare a orei 12 sau 24 în combinație cu butonul TIMER. Activați funcția de timp de 

vară cu butonul ON/AUTO/OFF 

d. TIMER: Setați programele în combinație cu butoanele WEEK, HOUR și MINUTE.  

e. ON/AUTO/OFF: Selectați modul de operare 

f. WEEK: Setați sîptămâna în combinație cu butonul CLOCK sau TIMER 

g. HOUR: setați ora în combinație cu butonul CLOCK sau TIMER 

h. MINUTE: setați minutele în combinație cu butonul CLOCK sau TIMER 

i. RST/RCL: Resetați / rescrieți programe sau reactivați programele suprascrise 

 

SETAREA OREI CURENTE: 

 

1. Apăsați și țineți apăsat butonul CLOCK. Simultan apăsați butonul WEEK până când ziua 

corectă este afișată. Continuați prin apăsarea butonului HOUR sau MINUTE până când ora 

curentă sau minutele sunt afișate. În timpul setării, butoanele WEEK, HOUR sau MINUTE pot fi 

ținute apăsat pentru o parcurgere rapidă. 

2. Eliberați ambele butoane 

3. Pentru a reseta o oră incorectă, repetați pași de mai sus 

 

MODUL ORĂ 12/24 

 

Apăsați butonul CLOCK și TIMER simultan pentru a schimba modul oră din 12 în 24 și invers 

 

FUNCȚIA DE VARĂ 

 

1. Apăsați simultan CLOCK și ON/AUTO/OFF. Pe ecran se va afișa SUMMER. Ceasul va avansa 

o oră. 

2. Pentru a inversa pe setarea de iarnă, apăsați din nou cele 2 butoane. Ceasul va merge înapoi 

o oră. SUMMER dispare de pe ecran. 

 

PROGRAMELE DE SETARE 

 

Sunt disponibile 10 setări ON/OFF pentru programe cu un interval de 1 minut pe pas 

 



 

4 | P a g e  

 

Când verificați programele, asigurați-vă că setările nu se suprapun, în special cînd folosți opțiunea de 

blocare (block). Dacă sunt setate suprapus programe, timerul ON sau OFF va fi executat în 

conformitate cu ora pentru program și nu cu numărul de program. Programul OFF are prioritate peste 

programul ON. 

 

1. Apăsați butonul TIMER, după care eliberaț-l. Ecranul LED va afișa ON_1. Acum prima setare 

ON poate fi făcută. 

2. Apăsați butonul WEEK pentru a seta ziua sau a bloca zile. Setați ora prin apăsarea butonului 

HOUR și MINUTE. 

3. Apăsați din nou butonul TIMER pentru a finaliza prima setare ON și pentru a intra în prima 

setare OFF. Ecranul afișayă OFF_1. Prin repetarea pasului 2 veți ajusta prima setare OFF. 

4. Apăsați butonul TIMER din nou pentru a finaliza prima setare OFF. 

 

Intrați în a doua setare ON și repetați pași 2 și 3 pentru programele rămase. Apăsați și țineți apăsat 

butonul TIMER pentru a avansa rapid. 

După funalizarea setărilor, apăsați butonul CLOCK. Timer-ul este pregatit pentru a fi folosit. 

 

EXEMPLU: 

 

Timerul sa fie ON (pornit) la 17:15 și OFF (oprit) in fiecare zi la 22:30 

a. Apăsați odată TIMER și eliberați. Ecranul va afișa ON_1 

b. ApăsaȚi WEEK până când ecranul afișayă MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU 

c. Apăsați HOUR până când pe ecran apare 5:00PM sau 17:00 

d. Apăsați MINUTE până când pe ecran apare 5:15PM sau 17:15 

e. Apăsați din nou TIMER duă care eliberați. Pe ecran va apărea OFF_1 

f. Repetați pași c. și d., până când pe ecran se afișayă 10:30PM sau 22:30 

Tineți apăsat butoanele WEEK, HOUR sau minute pentru o avansare rapidă. 

 

SETAREA MANUAL ON/AUTO/MANUALOFF 

 

Modurile de operare nu pot fi schimbate în timpul setării programelor. 

1. Apăsați butonul ON/AUTO/OF pentru a inversa cele trei moduri 

2. Programele pot fi executate doar în modul AUTO. Când AUTO este selectat, timer-ul operează 

conform programelor. În modul MANUAL ON sau MANUAL OF toate programele sunt ignorate 

de către timer. Când modul MANUAL ON este selectat, timerul este pornit, curentul este 

permanent disponibil. Când modul MANUAL OFF este selectat, timerul este permanent oprit, 

curentul nu este disponibil. 

3. Când modul MANUAL ON este schimbat cu AUTO, timerul va păstra setarea modulul MANUAL 

ON până la ora pentru setarea următpare 

 

FUNCȚIA RANDOM: 

 

1. Apăsați butonul RANDOM. Ecranul va afișa RANDOM. Funcția RANDOM este activată. 

2. Funcția random activează programele cu setare ON după ora 6:60PM și înainte de 6:00AM 

între 10 și 31 de minute mai devreme.  

EXEMPLU: 

Programul 1 are o setare ON la 19:00 și o setare OFF la 20:00. Timer-ul comutează în modul AUTO. 

Prin activarea în adițional a funcției random, comutarea ON variază între 18:29 – 18:00. În acest caz 

comutarea pe OFF va fi 1 oră mai târziu după comutarea pe ON. 
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3. Apăsați din nou butonul RANDOM pentru a anula această funcție. Funcția RANDOM nu 

poate fi setată în timpul programelor. 

 

6.Intreținerea, Mentenanța, Depozitarea și Transportul: 

 

 Nu desfaceți niciodată carcasa. 

 Curățați produsul doar cu o cârpă uscată. Aveți grijă ca în timpul curățări să nu zgâriați 

produsul. Nu folosiți soluți de curățat, chimicale sau apă, pentru că plasticul se poate coroda și 

pot conduce la scut circuitare. 

 Vă rugăm să depozitați produsul în spații uscate și fără praf în cazul în care nu va fi utilizat 

pentru o periodă mai lungă de timp. Produsul trebuie depozitat într-un loc care nu este 

disponibil copiilor. 

 Păstrați cutia pentru un transport în siguranță a produsului. 

  

 

7.Garanția și Răspunderea 

 

 Produsul are o garanție de 2 ani. 

 Producătorul nu are nicio influentă asupra instalarii astfel garanția se aplică doar acestui 

produs. 

 Dacă este dedectat asupra produsului orice defect sau eroare, contactați dealerul și furnizați 

datele de factură sau dovada de cumprare daca sunt solicitate. Dealerul dvs. va repara 

produsul sau îl va trimite la producător. Veți face munca tehnicenilor mult mai ușoară, atunci 

când veți descrie în detaliu problema. 

 Producătorul nu este răspunzător pentru rănirea persoanelor sau deteriorarea proprietăților 

cauzate de instalarea sau operarea necorespunzătoare. Aceasta incluse pe lângă altele orice 

modifiare aplicată produsului și accesorilor sale. 

 Orice altă utilizare decât cea descrisă ân manual nu este permisă și poate cauza pierderea 

garanției. 

 Ne rezervâm dreptul pentru erori de tipar și modificari asupra produsului, mod de împachetare, 

sau modificarea manualului. 

 

8.Probleme și soluții 

Problema Soluția 

Funcționare necorespunzătoare Cititi instrucțiunile de la capitolul 5 

Afișajul  LED Datorită ecranului mai mic – doar 93256 este 

disponibil 

Ecranul LED nu se luminează Verificați ca priza să fie funcționala 

Timerul este setat în modul time și comutatorul nu 

este activat 

Timerul nu este în timp 

Material deterioarat sau sistemul electronic este la 

vedere datorită influențelor mecanice 

Nu atingeti aparatul și consultați imediat dealer-ul 

Consultați specificațile de siguranță menționate în 

capitolul 4 și specificațile de la capitolul 9. 

 

9.Specificații: 

 

Tensiune de operare: 230V AC /50Hz 

Ecranul de operare/standby: Afișare/1.0W 

Putere max./Curent: 3500W/16A 
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Dimensiuni: 120x88x57mm 

Greutate netă/brută: 148g/192g 

Ceas/protecție copii: 12 sau 24 / da 

Interval min.: 15 minute 

Temperatură de operare: -10  - +40 C 

Acuratețe: +/- 1 minut / lună 

Baterie back-up: NiMH 1.2V > 100h 

Protecție/clasă IP: I/IP20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

 
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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http://www.vitacom.ro/

