Használati utasítás
4228H
A. Működés:
1.

20 program/ nap, 15 beállítási mód hetente

2.

Visszaszámlálás beállítás 1perctől 99 óra 59 percig

3.

Véletlen működés

4.

Választható kézi KI/Bekapcsolás vagy programóra mód

5.

Nyári időszámítás

6.

Ideális az energia takarékossághoz, biztonsági célokra és okos otthon számára is remek
választás

B. LCD kijelző, és beviteli gombok:

Gombok

Funkció

R

Reset gomb, újraindítás
Kézi Ki/Bekapcsoló
Programozás svagyán beállítás törlése

PROG

Programozás/ programválasztás

RND

Véletlenszerű funkció bekapcsolása

CD

Visszaszámlálás kikapcsolása
Kézi Ki/Bekapcsoló – programóra váltás

+

beállító gomb (nyári időszámítás aktiválása)

-

beállító gomb
Óra beállítás
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C．Működtetés
1) Óra beállítás:

1. Nyomja meg a

gombot az idő beállításához. A nap villog a kijelzőn

2. Nyomja meg + vagy – a nap beállításához. Nyomja meg ‘

’a jóváhagyáshoz.

Az óra villog a kijelzőn.
3. Nyomja meg + vagy – az óra beállításához. Nyomja meg ‘

’a jóváhagyáshoz.

A perc villog a kijelzőn.
4. Nyomja meg + vagy – a perc beállításához. Nyomja meg ‘

’a jóváhagyáshoz,

ezzel kilép az akuális időbeállításból is.
2) Programozás:

Időkijelzés módban nyomja meg a ‘PROG’ gombot, ezzel belép a programozás módba. Itt napi
20 Ki/Be kapcsolást tud beállítani. Ezekhez az alábbi 15 beállítás közül tud választani:
1. MO TU WE TH FR SA SU - minden nap

9.

2. MO (Only)

-

hétfő

10. TU TH SA

MO WE FR

- hétfő, szerda, péntek
- kedd, csütörtök, szombat

3. TU (Only)

-

kedd

11. SA SU

- szombat, vasárnap

4. WE (Only)

-

szerda

12. MO TU WE

- hétfő, kedd, szerda

5. TH (Only)

-

csütörtök

13. TH FR SA

- csütörtök, péntek, szombat

6. FR (Only)

-

péntek

14. MO TU WE TH FR

7. SA (Only)

-

szombat

15. MO TU WE TH FR SA - hétfőtől szombatig

8. SU (Only)

-

vasárnap

- hétfőtől péntekig

Programozás menete：
PROGRAM 1 BE:
Ha a PROG

gomb be van nyomva, az ‘1 ON’ villog a következő műveletek jönnek:

a. DAYS OF WEEK – A HÉT NAPJAI

Nyomja meg a ‘PROG’ gombot.

A kijelzőn villogni fognak a napok, illetve a hét napjai a fentiek alapján.
Nyomja meg + vagy – a nap(ok) kiválasztásához.
b. HOUR

–

ÓRA

Nyomja meg ismét a ‘PROG’ gombot.

A kijelzőn az óra villog. A+ vagy – gombokkal állítsa be az órát. A kijelző 24 órás.
c. MINUTE

–

PERC

Nyomja meg ismét a ‘PROG’gombot

A kijelzőn a perc villog. A+ vagy – gombokkal állítsa be a percet.
Ezzel befejezte az 1 program bekapcsolási programozását.
Ismételje a fentieket a kikapcsolás, illetve a többi program beállításához.
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MEGJEGYZÉS:


Ha a programozás közben 10 mp-mél hosszabb ideig nem nyom meg semmilyen
gombot, a készülék automatikusan kilép a beállítási módból.
A

megnyomásával bármikor megszakíthatja a programozást.



A kiválasztás felgyorsításához nyomja meg és tartsa lenyomva a + vagy - gombot.



A ‘PROG’ módban a többi beállítás le van tiltva.



A beállítás során a sarokban található 4 kis gombjának bármelyikével törölheti /
folytathatja az aktuális programbeállítást



Ha a beállítások szerint működik a készülék, a kijelzőn látható a ‘

’ logo.

3) Véletlen program mód:

1. Óra üzemmódban nyomja meg a ‘RND’ gombot hogy aktiválja a véletlen üzemmódot.
A‘

’ logo látható a kijelzőn, a készülék véletlenszerűen ki/be kapcsol.

2. Ebben az üzemmódban a készülék 18.00 és másnap reggel 6.00 között véletlenszerűen
bekapcsol 10-26 perc időtartamra, majd kikapcsol 26-42 perc időtartamra.
MEGJEGYZÉS:


Ha a készüléken ‘

’ mód látható, minden más beállítás nem működik.



A fenti működés naponta ismétlődik.

4) Visszaszámláló mód:

1. Óra üzemmódban nyomja meg a ‘CD’ gombot a visszaszámlálás beállításához.
A kijelzőn villog a perc. Nyomja meg the + vagy – gombot a perc beállításához.
2. Nyomja meg újra a ‘CD’ gombot. Az óra villog a kijelzőn. Nyomja meg the + vagy –
gombot a perc beállításához.
3. Nyomja meg újra a ‘CD’ gombot, ezzel kilép a beállításból, és elindul a visszaszámláló.
A

logo villog a kijelzőn, amikor az idő lejár a készülék kikapcsol és a

4. A visszaszámlálás szüneteltetéséhez a nyomja meg a ‘CD’ gombot.
A
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logo villogása abbamarad amíg meg nem nyomja újra a

CD gombot.

logo eltűnik.

MEGJEGYZÉS:
1. Visszaszámlálás: 1 perctől és 99 óra 59 percig.
2. Visszaszámláló ‘CD’ módban minden más beállítás nem működik.
3. A

gombbal, vagy a sarokban található 4 kis gombjának bármelyikével leállíthatja a

visszaszámlálást és visszatérhet az óra üzemmódba.
5) Kézi KI/BE kapcsolás, és üzemmód váltás:
Nyomja meg a

gombot az üzemmód váltáshoz.

A készülék alapértelmezése az időzítő mód.
Nyomja meg a

gombot egyszer és a készülék átvált a kézi kapcsolásra. A kijelzőn az

ON vagy OFF látható. Az óra nem jelenik meg.
Nyomja meg a

gombot vagy a sarokban található 4 kis gomb bármelyikét a csak kézi

kapcsoláshoz. Nyomja meg újra a

gombot az óra módhoz.

Ha időzítő módra szeretne váltani, nyomja meg a ‘PROG’ gombot, ha a véletlen módot
szeretné, nyomja meg a ‘RND’ gombot.

A lenti képeken a különböző módok láthatók:

Óra mód

Időzítő mód

Véletlen mód

Visszaszámláló mód

Kézikapcsolás mód
On – Bekapcsolt, OFF – kikapcsolt állapot
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6) Nyári időszámítás bekapcsolása


Óra módban byomja meg “+” gombot a nyári időszámítás ki/be kapcsolásához.



A kijelzőn a

ikon látható.

7) RESET, Újraindítás
Ha az időzítő hibásan működik, vagy teljesen el kell távolítania a beállításokat, nyomja meg
és tartsa nyomva a ‘R’ gombot. Amíg a kijelzőn az alábbi jelenik meg:

D. Műszaki adatok:
1. Névleges feszültség: 230V~, 50Hz, 8A,
2. MAximális terhelés:

1800W

3. Időzítési intervallum: 1 perc
4. Akkumulátor:

LR44, 1.5V, 2db

E.

Figyelmeztetés:

1.

Csak a műszaki adatokban megadott feszültséggel és terheléssel használja!

2.

Ellenőrizze a csatlakozásokat

3.

Ha a kijelzőn semi sem látható, cserélje ki az elemeket.

G. Bekötési rajz:

H. Szétszerelés

Húzza ki a keretből
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I. Összeszerelés:

Szerelje össze a vezérlőpanelt és a keretet, figyeljen rá
hogy a csap illeszkedjen a betét furatához, és pattintsa
össze.

J. Elem csere:

Az elemek helye. Figyeljen a polarításra.

Importőr:

EverFlourish Hungary Kft
H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.
www.gao.hu info@gao.hu
Származási hely: Kína Made in China

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés
szükségességét.
Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az
eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.
Az elemeket és az újratölthető akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
megsemmisíteni. Minden fogyasztó jogilag köteles az összes használt elemet és akkumulátort, függetlenül
attól, hogy tartalmaznak-e ártalmas anyagokat vagy sem, a kijelölt gyűjtőhelyre visszaküldeni, hogy
környezetbarát módon ártalmatlanítsák őket.
Az elemeket csak akkor szabad hulladékként kezelni, ha azok lemerültek!
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