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1  Ohutusnõuded
1.1  Üldinformatsioon
• Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist hoolikalt
        seadme kasutusjuhendiga. 
• Hoidke kasutusjuhend alles, et seda vajadusel 
       edaspidi lugeda. 
• Ärge kasutage defektset või katkist seadet. 
•	 Kontrollige kõigi kasutatavate seadmete sobivust.
• Küsimuste ja probleemide korral pöörduge kohaliku 
 edasimüüja või tootja 
 poole.
  Ülekoormus
  • Ärge ühendage järjest.

 Elektrilöögi oht
  • Pingevaba ainult pistikust eemaldatuna. 
  • Ärge avage seadet.
  • Ärge muutke seadet ega selle lisasid.
  • Seadme hooldus ja parandamine peab olema läbi viidud 
   kvalifitseeritud spetsialisti poolt. 
  • Ärge lühistage konnektoreid ega elektriringi. 

 Lõikevigastused
  • Hoidke pakendit ja seadet ning lisasid turvaliselt. 
  Kasutamine ja hoiustamine
  • Ärge pöörake, painutage ega koormake seadet, eriti kui see on 
   ühendatud olekus. 
  •      Suurte temperatuurikõikumiste korral (näiteks transport), oodake
   enne sisselülitamist kuni seade soojeneb toatemperatuurile. 
51277, 93256:
  • Kaitske seadet kuumuse ja külma, niiskuse, vibratsiooni, otsese 
   päikesevalguse ja mehhaanilise surve eest. 
  • Kasutage ainult kuivas keskkonnas.

 Patareid
  Patareid ei ole vahetatavad.
  • Jätke lekkivad või deformeerunud patareid seadmesse ja viige 
   see vastavasse kogumispunkti. 

1.2  Hoiatusmärgistused 
       Ettevaatust, vigastuste oht.
 
        
       Materiaalsete kahjustuste oht.
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2  Kirjeldus ja funktsioonid
2.1  Taimerlülitid
• Kontrollivad mugavalt ja täpselt elektroonikaseadmeid. 
• Suurepärane vahend igapäevasteks lülitusteks, näiteks 
        kardinate või akvaariumite puhul.  
• 10 taimerprogrammi 1 minutiliste sammudega. 
• 16 erinevat nädalapäevade kombinatsiooni.
• 12 tundi või 24 tundi kellaaja kuva. 
• Lapsekindel pistik. 
• Pidevkasutuse võimalus.
• Sisaldab varupatareid. 

2.2 Pakend sisaldab 
Seade. Kasutusjuhend

2.3 Seadme tutvustus

Nuppude asetus võib mudelist sõltuvalt erineda. 
RANDOM:     Lülitab Random funktsiooni sisse/välja. 
      Sees:
      Väljas: ei kuvata midagi. 
CLOCK+WEEK:   Nädala määramine. 
CLOCK+HOUR:   Tunni määramine.
CLOCK+MINUTE:  Minutite määramine.
CLOCK+TIMER:   Valik 12 tundi või 24 tundi.
CLOCK+ON/AUTO/OFF: Suve/talveaja muutumine.                         
TIMER+WEEK:   Programmide nädalapäevade muutmine. 
TIMER+HOUR:   Sees/Väljas tunni määramine.               
TIMER+MINUTE:   Sees/Väljas minutite määramine.
ON/AUTO/OFF:   Funktsiooni reziimi määramine. 
 ON:     Pidevalt sees. 
 AUTO:    Programmid on aktiveeritud. 
 OFF:    Pidevalt väljas. 
RST/RCL:    Kõikide programmide kustutamine. 
MASTER CLEAR:   Kõikide seadete ja programmide kustutamine. 
LED (ainult mudel 93256):              Põleb kui seade on ühendatud. 
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2.4  Tehnilised andmed
Mudel 51277 51301 93256

Nominaalpinge
(V~ @ 50 Hz) 220-240

Töökuva
/ootereziim (W)

Ekraan /
1.0

Ekraan /
0.3

LED, Ekraan /
0.6

Max võimsus/
vool      3500 W / 16 (2) A

Mõõdud (mm)     120 x 88 x 57 75 x 70 x 72 138 x 75 x 64

Kaal
net / kokku                   148 g / 192 g 240 g / 280 g 138 g / 170 g

Kell 12/24 h

Lapse-
kaitse        ; sulgur

Minutite ajaintervall 15 min

Kasutus- 
temperatuur                                                    -10 ~ +40 °C

Täpsus         +/- 1 min/kuus

Varupatarei         NiMH 1.2 V >100 h

Kaitseklass
/ tase  I / IP20 I / IP44 I / IP20

3  Kasutamine
Seadet on lubatud kasutada ainult vastavalt juhendile ning ohutusnõuetele. 
Nõuete mittejärgimine võib põhjustada eluohtlikke vigastusi ning kahjustusi 
inimestele ja varale. 

4  Ühendamine
Kinnitage seade lihtsalt ligipääsetavasse seinapistikusse. 
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5  Seaded
5.1      Aja ja nädalapäeva määramine
1.  Vajutage ja hoidke CLOCK nuppu. 
2. Vajutage WEEK nuppu kuni kuvatakse soovitud nädalapäev, hoides
       samal ajal all CLOCK nuppu.
3. Vajutage HOUR nuppu kuni kuvatakse soovitud tund, hoides samal ajal 
       all CLOCK nuppu. 
4. Vajutage MINUTE nuppu kuni kuvatakse soovitud minutid, hoides samal 
       ajal all CLOCK nuppu. 
5.  Vabastage kõik nupud. 
Nädalapäev ja kellaaeg on määratud. 

5.2 12/24 tunni kuva
Vajutage samaaegselt CLOCK ja TIMER nuppe. 
Ekraan vahetub 12 ja 24 tunniste reziimide vahel. 

5.3 Suveaja funktsioon
1.  Vajutage korraga CLOCK ja ON/AUTO/OFF nuppe. Kuvatakse 
SUMMER. Kellaaeg määratakse edasi 1 tunni võrra. 
2.  Talveaja valikuks vajutage uuesti nuppe. 

5.4 Lülitusaegade programmeerimine
Määrata saab maksimaalselt 10 lülitusaegade programmi. 
Need saab määrata min 1 minutiliste vahedega. 

• Kontrollige et lülitusajad ei kataks üksteist, eriti kui määrate
 nädalaseadeid.
Kui lülitusajad kattuvad, lülitub seade sisse ja välja vastavalt programmeeritud 
lülitusaegadele. 
Kui Sees ja Väljas on määratud kahe programmeerimisseadega samaaegselt, 
teostab seade valiku "Väljas". 
Programmeerimine on kasutatav ainult AUTO reziimil. 

1.	 Vajutage lühidalt TIMER	nuppu.
Ekraanile kuvatakse ON_1 
2. Määrake esimese programmi sisselülitusaeg, kasutades WEEK, HOUR,
 ning MINUTE nuppe.
3.	 Vajutage uuesti lühidalt TIMER	nuppu.
Ekraanile kuvatakse OFF_1 
4. Määrake esimese programmi väljalülitumisaeg, kasutades WEEK, HOUR
 ning MINUTE nuppe.
5.	 Vajutage 1 programmi seadistuse lõpetamiseks uuesti lühidalt TIMER.
Ekraanile kuvatakse ON_2
• Määrake seaded eelnevate punktidega 1-5 samal viisil. 
• Vajutage programmeerimismenüüst väljumiseks CLOCK nuppu. 
Lülituste aeg on määratud. 
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Näidis:
Taimer peaks sisse lülituma iga päev kell 17:15 ning välja 22:30:
1.	 Vajutage lühidalt TIMER	nuppu.
Ekraanile kuvatakse ON_1
2.  Vajutage korduvalt WEEK nuppu, valikuks MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
 (esmaspäev-pühapäev). 
3.  Vajutage korduvalt HOUR nuppu, kuni kuvatakse 5:00 PM või 17:00. 
4. Vajutage korduvalt MINUTE nuppu, kuni kuvatakse 5:15 PM või 17:15. 
5.	 Vajutage lühidalt TIMER	nuppu.
Ekraanile kuvatakse OFF_1
6. Korrake punkte 3-5, kuni ekraanile kuvatakse 10:30 PM või 22:30.
Hoides HOUR või MINUTE nuppu all, on aja määramine kiirem. 

5.5 Manuaalseaded
Programmeerimise ajal ei saa muuta tööreziimi. 
1. Vajutage tööreziimi muutmiseks ON/AUTO/OFF nuppu. 
Seadistatud programmid töötavad ainult AUTO reziimil. Reziimil ON, on 
ühendatud seade pidevalt sisse lülitatud. Reziimil OFF on ühendatud seade 
pidevalt välja lülitatud. 
Kui muudate reziimi ON reziimiks AUTO, on ühendatud seade sisse lülitatud 
kuni järgmise määratud väljalülitumisajani.  

5.6  RANDOM funktsioon
Random funktsioon aktiveerib ON seaded peale 6:30 PM ning enne 6:00 AM, 
vahemikus 10-31 minutit eelnevalt. 
Funktsioon töötab ainult AUTO reziimil. 
1.  Vajutage RANDOM nuppu.

 kuvatakse ekraanile. RANDOM funktsioon on aktiveeritud. 

Näide:
Programmil 1 on määratud ON seaded kella 19:00 ning OFF seaded kella  
20:00. Valitud on AUTO reziim. Aktiveerides lisaks Random funktsiooni, 
varieerub ON sisselülitumisaeg vahemikus 18:29-18:50. Väljalülitumine OFF 
toimub 1 tund peale sisselülitamist. 

2. Vajutage funktsiooni välja lülitamiseks uuesti RANDOM nuppu. 
Ekraanil kuvatav                       kustub. Random funktsioon on deaktiveeritud. 
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6  Hooldus, hoiustamine ja transport                     
Seade ei vaja erihooldust. 

 Patareid
     Patareid ei ole vahetatavad. 
• Jätke lekkivad/deformeerunud/korrodeerunud patareid seadmesse                           
 ning viige see vastavasse kogumispunkti. 

 Materiaalsed kahjustused

• Kasutage puhastamiseks ainult pehmet kuiva lappi. 
• Ärge kasutage puhastusvahendeid ega kemikaale. 
• Hoiustage jahedas ja kuivas. 
• Hoiustage eemal laste käeulatusest ning kuivas ja tolmu eest kaitstud 
 keskkonnas, kui seade ei ole kasutuses. 
• Kasutage transportimisel originaalpakendit. 

7  Tootjavastutus
 Tootjal on õigus seadet ja juhendit muuta ilma sellest eelnevalt
 teavitamata.

               •   Tutvuge seadme garantiitingimustega.

8  Keskkonnakaitse 

      Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid prügikasti,
   
      viige need vastavatesse kogumispunktidesse. 

WEEE No: 82898622

9  EL Vastavusdeklaratsioon
CE märgistusega kinnitab Goobay®, Wentronic GmbH registreeritud 
kaubamärk, et seade vastab EL vastavatele standarditele ja 
direktiividele. 
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