DIGITAALNE TAIMER EL/4000250111
TÖÖ KIRJELDUS
• Selle digitaalse taimeri abil saab lülitada sisse ja välja elektriseadmeid.
• Võimaldab hoida kokku elektrit ja tagab parema ohutuse.
• Suur ümar LCD-ekraan näitab valitud seadistust ja aega.
TEHNILISED ANDMED
Nominaalpinge
Max koormus
Lülitusaja vahemik
Kaitseklass

230 V, ~50 Hz, 8 A
max 1800 W
30 minutit
IP20

MINUTID

Märgitud kohad ringil näitavad,
millal taimer on sees, iga periood
30 minutit

Nool

Ringil olevad märkimata kohad
näitavad, millal on taimer välja
lülitatud.

Nupud

R

Funktsioonid
• Kui kell on kuvatud, vajutage ja hoidke nuppu all, et liikuda aja määramise
olekusse CLOCK.
• Aja määramise olekus või seadistusolekus vajutage seda määramiseks.
• Kui kell on kuvatud, vajutage ja hoidke all, et liikuda seadistusolekusse
PROGRAM.
• Aja määramise olekus või seadistusolekus vajutage seda määramiseks.
• Vajutage ajaseade/seadistuse kinnitamiseks.
• Aja määramise olekus vajutage, et vahetada olekut ON/OFF/AUTO.
• Vajutage nuppu OK 5 sekundi jooksul, et eemaldada kõik määratud seaded
(ON/OFF taimer).
• Vajutage taimeri lähtestamiseks ja uute seadete tegemiseks.

AJA MÄÄRAMINE
1. Kui kell on kuvatud, vajutage nuppu j a hoidke seda all, et liikuda aja määramise olekusse.
Tundide numbrid vilguvad.
2. Vajutage või , et määrata õiged tunnid.
3. Kinnitamiseks vajutage , seejärel hakkavad vilkuma minutid.
4. Vajutage või , et määrata õiged minutid.
5. Kinnitamiseks vajutage . Nüüd on õige kellaaeg määratud, LCD-ekraanil kuvatakse kellaaeg.

PROGRAMMEERIMINE
1. Kui kell on kuvatud, vajutage nuppu ja hoidke seda all, et liikuda programmeerimise
olekusse. Nool vilgub.
2. Vajutage või , et juhtida nool vajalikku kohta. Iga vöönd vastab 30 minutile.
3. Kinnitamiseks vajutage . Kui taimeri vöönd on SEES, on see märgitud mustaga. Vööndid,
mis ei ole mustaga tähistatud, näitavad, millal taimer on VÄLJAS.
4. Vajutage nuppe ja ning hoidke alla vajutatuna, et valida üheaegselt mitu vööndit järjest.
5. Kinnitamiseks vajutage .
6. Aktiveeritud vööndi eemaldamiseks hoidke nuppu all, et liikuda seadistusolekusse. Nool
vilgub.
7. Vajutage nuppe ja , et viia nool vajalikule vööndile. Eemaldamiseks vajutage .
8. Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, jätab taimer alles eelnevad seaded ja LCDekraan hakkab näitama kellaaega.
9. Taimeri lähtestamiseks vajutage R. Ekraanil kuvatakse kellaaeg.

NB!
•
•

Lähtestamiseks vajutage R. LCD-ekraanil kuvatakse 0:00 AUTO. Kõik seaded kustutatakse.
Kui ekraanil kuvatakse kell, vajutage , et valida üks järgmistest olekutest:
- AUTO: taimer lülitub sisse/välja eelnevalt määratud aegadel.
- ON: taimer on sees
- OFF: taimer on väljas

ÜHENDAMINE
1.
2.
3.
4.
5.

Määrake seadme tööaeg eespool kirjeldatud viisil.
Lülitage taimeriga ühendatav seade välja.
Ühendage esmalt seade taimeri pistikupesaga ja seejärel taimer seinas asuva pistikupesaga.
Lülitage kasutatav seade sisse.
Nüüd lülitub seade sisse ja välja eelnevalt määratud aegadel.

HOIATUS
•
•

•

Patarei laadimine kestab 4 tundi pärast vooluvõrku ühendamist.
Elektrilöögi oht
- Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas.
- Enne puhastamist ja seadistamist eemaldage taimer pistikupesast.
- Asetage taimeri pistik hoolikalt seinal olevasse pistikupessa.
- Taimer on mõeldud kasutamiseks vaid siseruumides ja seda ei või kasutada niisketes
kohtades.
Tulekahju oht
- Ärge kasutage taimerit kütteelemendiga seadmete juhtimiseks (nt toiduvalmistamise
seadmed, triikrauad jms).
- Taimeriga ei või ühendada seadmeid, mis ületavad taimeri lubatud pinget, sagedust või
max koormust.

