Használati utasítás
Digitális időkapcsoló 0743H
A.

Jellemzők

1) Idő kijelzése
2) 16 csoport programozási lehetőség
3) visszaszámlálás funkció
4) Egy gombnyomás a nyári / téli idő váltásához
5) Véletlen funkció
B.
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Leírás
1. LCD kijelző

Funkció
Állapot kijelzése: Ki/Be, beállítás, nyári idő, visszaszámláló mód, véletlen mód

2. UP/DOWN (fel/le)
gombok

1) Időbeállítása
2) UP (fel) gomb, váltás ki/be, programozás módba
3) DOWN (le) gomb, váltás ki/be véleltlen módba

3. „RCL” & Menu
gombok

1) „RCL” a nyári/téli időszámítás váltáshoz
2) „RCL” ki/be a visszaszámlálás módba
3) „RCL” aktuális program törlése
4) Menu program vagy a visszaszámláló beállítása

4. OK gomb
5. Reset gomb

C.

Jóváhagyás
visszaállítás

Beállítás

Csatlakoztassa a készüléket egy csatlakozóaljzatba.
Állítsa be a pontos időt

1. Nyomja és tartsa az OK gombot 2 másodpercig, a dátum villog.
2. Állítsa be a dátumot az UP/DOWN gombbal és nyomja mag az OK gombot a megerősítéshez.
3. Az óra villog állítsa be az órát és a percer a UP/DOWN gommbal.
4. Nyomja meg a Menu gombot a mentéshez, és kilépéshez.
Kézi ki/be kapcsolás

1. Normál időkijelzés módban, nyomja meg az UP gombot a készülék ki/be kapcsolásához.
Programozás

1. Normál időkijelzés módban, nyomja meg a Menu gombot a beállításhoz. P (Program) szimbólum megjelenik, az 1 es és az ON villog, ami
azt jelenti, hogy az 1-es program bekapcsolási idejét állítja.

2. Nyomja meg az OK gombot ennek a programnak a beállításhoz
3. Használja az UP/DOWN és az OK gombot a dátum és idő beállításához.

4. Nyomja meg az UP/DOWN gombot az idő beállításhoz amit az OK gombbal tud menteni.
5. Az UP/DOWN gombbal tudja váltani a programokat mikor a P szimbólum és a szám villog.
Összesen 16 programot tud tárolni.

6. Nyomja meg Menu gombot kétszer a mentéshez és kilépéshez.
Visszaszámláló beállítása

1. Normál időkijelzés módban, nyomja meg a Menu gombot kétszer a visszaszámláló módba történő belépéshez.
2. Használja az UP/DOWN és az OK gombot a visszaszámlálás beállításához, 1mp és 99:59:59 között.
3. Nyomja mag az OK gombot az indításhoz, ha a készülék be kapcsolt állapotban van amikor letelik az idő kikapcsol, és fordítva.
4. A visszaszámlálási idő látszik az LCD kijelzőn 2 percig, majd megjelenik a pontos idő. CTD szimbólum villog, ami mutatja, hogy a készülék
visszaszámláló módban van.

5. A visszaszámlálás törléséhez nyomja meg a Menu gombot kétszer, majd nyomja meg az RCL gombot. Nyomja meg a Menu gombot a
kilépéshez.
Véletlen üzemmód

1. Normál időkijelzés módban, nyomja meg a DOWN gombot a véletlengenerátor aktivásához, ilyenkor az RND szimbólum villog.
2.

Nyomja meg a DOWN gombot mégegyszer a véletlen üzemmódból való kilépéshez.

3.

Véletlenszerű módban a készülék az 1-16. Program szerint működik 4-32 perces késleltetéssel

4.

Kérjük, ellenőrizze, hogy beállította-e a programot, mielőtt a véletlenszerű üzemmódot használná.

Nyári időszámítás

1. Normál időkijelzés módban, nyomja meg az RCL gombot a nyári idő beállításához, a készülék ekkor hozzáad 1 órát az időhöz és
megjelenik a +1H szimbólum.

2.

Nyomja meg az RCL gombot mégegyszer a kilépéshez.

Alapbeállítás visszaállítása
Nyomja meg az R gombot minden program törléséhez.
D.

Figyelmeztetés

Csak beltéri használatra!
A hálózati feszültség és a terhelés nem haladhatja meg az alább megadott értékeket.
E.

Műszaki adatok

Feszültség/ teljesítmény: 230V~, 50Hz, 16A
Maximum terhelés: 3680W
F.

WEE megsemmisítési utasítás
Az elhasznált elektromos és elektronikus készülékeket az európai előírások szerint már nem szabad az
osztályozatlan hulladékhoz tenni. A kerekeken elhelyezett hulladéktartály szimbóluma a szelektív gyűjtés
szükségességére utal. Ön is segítse a környezetvédelmet és gondoskodjon arról, hogy ezeket a készülékeket,
ha többé már nem használja, a szelektív gyűjtés erre tervezett rendszereibe teszi. AZ EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól.
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