
Használati utasítás  
12V időkapcsoló időzítő kapcsoló óra 

 
Speciális előbeállítás egy héttel előtte: 
Digitális elektronikus időkapcsoló napi 
programokkal 
Ismétlődő programok 16 be-/kikapcsolási 
beállítással és kézi felülbírálással 
Lítium akkumulátor energiatartalékos 
Hibaintervallum  +/- 60 mp, heti rendszerességgel 
 
Feloldási utasítások 
Nyomja meg négyszer a "C/R" gombot, és a kijelző 
bal alsó sarkában eltűnik a " " karakter. Ekkor a 
vezérlőkapcsoló feloldja az állapotot. Minden gomb 
aktív, beállítható más művelet. Ha 15 másodpercen 
belül nem működtetik, az időkapcsoló 
automatikusan kilép a beállításból. A beállítás 
befejezéséhez, nyomja meg a "C / R" gombot 
négyszer, miután a kézi zárógomb érvénytelen.  
 
Műszaki adatok 
Névleges feszültség: AC 220V 50/60Hz  
Feszültséghatár: AC 180V-250V 
Hiszterézis: ≤ 1 sec/nap (25 °C) 
ON/OFF üzemmód: 16 ON és 16 OFF 
Energiafogyasztás: 2VA (max.) 
Kijelzés:  
A kijelző: 1.2.2.1.1: LCD 
Minimális időköz: 1 perc 
Súly: 40 g 
Visszaszámlálás: 99 perc 56 másodperc 
Impulzus: 1 mp-59 perc 59 mp 
Terhelhetőség: ellenállásos terhelés - 16A/25V AC 
Kapcsolható terhelés - 10A / 250Vac 
Fogyasztó teljesítménye max: VAC 2000W  
Teljesítmény élettartam: kb 3 év (lítium 
akkumulátor) 
Környezeti hőmérséklet: -10-+40 °C 
Környezeti páratartalom: 35-85% RH 
 
 
 

 



 
 

 
1. Az időzítő elindításához: nyomja meg a reset gombot. Az első alkalommal, ha a jelenlegi időt 
szeretné beállítani, kérjük, nyomja meg az "óra" gombot a kijelzőn, majd nyomja meg a 
D+H+M+ gombot a szám beállításához a jelenlegi időre. 
2. Adja meg a programot a következő módon: 
 

Lépések Gomb Programozás 
1 Nyomja meg a P Beállítás ON idő (kijelző 

1On) 
2 Nyomja meg a H+/M+ 

gombot 
Óra és percek beállítása 

 
3 Nyomja meg a D+ gombot Minden nap azonos, vagy 

minden nap más időpont 
kiválasztása 

4 Nyomja meg a P gombot 1 kikapcsolási idő beállítása 
(kijelző 1 OFF) 

5 Nyomja meg a H+/M+ 
gombot 

Óra és percek beállítása idő 
fordulója 

6 Nyomja meg a D+ gombot Ha minden nap ugyanazt 
szeretné, nem kell 

megnyomnia ezt a gombot 
7 Ismételje meg a 2-6. lépést 2-16 be-/kikapcsolási idő 

beállítása 
8 Nyomja meg az óra gombot Vége 

 
 


