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1. Tutvustus

* Kasutamiseks ainult siseruumides.

* Hoidke seade eemal laste käeulatusest.

* Ärge ühendage seadet suurema koormusega kui lubatud.

* Ärge kasutage taimerit seadmetega mis sisaldavad soojuselementi (pliidiplaat, soojendi,

  triikraud jne).
* Ärge jätke seadet järelevalveta.

* Kontrollige alati et seade oleks taimeriga korrektselt ühendatud.

* Seadme ebakorrektsest kasutamisest tingitud kahjustused ei kuulu garantii alla.

3. Kasutamine

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

2. Ohutusnõuded

Märgitud osa
näitab taimeri
sisselülitust, üks
osa = 30 min.

Osutav nool Märkimata osa
näitab taimeri
väljalülitust.

Märkus: sisepatarei täielik laadimine kestab vooluvõrku ühendatuna ca 4 tundi.

Aja määramine:
1. Eemaldage taimer pistikust.
2. Vajutage ja hoidke kellareziimis CLOCK seadete menüü avamiseks           nuppu.
3. Vajutage        või        nuppu ja määrake tund.
4. Vajutage tunni kinnitamiseks          nuppu; minutite näit hakkab vilkuma.
5. Vajutage        või        nuppu ja määrake minutid.
6. Vajutage kinnitamiseks            nuppu. Ekraanile kuvatakse määratud aeg.

Programmi seadete määramine:
1. Eemaldage taimer pistikust.
2. Vajutage ja hoidke PROGRAM reziimi avamiseks          nuppu, kuni osutav nool
    hakkab vilkuma.
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3. Vajutage noole liigutamiseks ajasektsiooni mida soovite programmeerida         või         nuppu.
    Iga sektsioon märgib 30 minutit.

4. Vajutage kinnitamiseks           nuppu. Programmeeritud sektsioon kuvatakse tumedana.

5. Sektsiooni valiku tühistamiseks vajutage uuesti            nuppu.
6. Mitme sektsiooni korraga valikuks või valiku tühistamiseks vajutage ja hoidke
    või           nuppu.
7. Vajutage kinnitamiseks          nuppu.
8. Määratud seadete salvestamiseks ärge vajutage ühtegi nuppu. Taimer väljub automaatselt
seadete määramise reziimist ning määratud seaded salvestuvad.

Taimeri reset
Taimeri resetiks vajutage nõela või muu taolise esemega R nuppu. Kõik määratud aja ja
programmeeritud seaded kustutatakse.
Taimeri sisse ja välja lülitamine
Vajutage taimeri ja kõikide programmide sisse või välja lülitamiseks           nuppu.
Seade kuvatakse ekraanil.
Auto: Taimer lülitub sisse ja välja vastavalt programmeeritud seadetele.
ON: Taimer on alaliselt sisse lülitatud.
OFF: Taimer on alaliselt välja lülitatud.
Seadme ühendamine taimeriga
Kui programmid on määratud:
1. Lülitage elektriseade välja.
2. Ühendage seade taimeriga.
3. Ühendage taimer voolupistikusse.
4. Lülitage elektriseade sisse. Seade lülitub sisse ja välja vastavalt taimerile  määratud
seadetele.

4. Puhastamine ja hooldus
* Eemaldage taimer enne puhastamist vooluvõrgust.
* Puhastage kuiva lapiga. Ärge kasutage vett või puhastusvahendeid.
5. Patarei
               * Seadmes on sisseehitatud laetav patarei. Ärge visake kasutatud patareisid või
                  elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need vastavasse kogumispunkti.
               * Hoidke patareid ja seadmed eemal laste käeulatusest.
               * Ärge lõhkuge, vigastage ega avage patareisid, Ärge visake patareisid tulle, need
                 võivad lõhkeda.
6. Tehnilised andmed
Vooluallikas             230V
Max võimsus           1800W
Sisepatarei              1 x Ni-MH 1.2V 80mAh (seadmes sees, ei ole asendatav)
Mõõtmed                 126x56x76mm

Kasutage seadet ainult originaallisadega. Tootja ei vastuta seadme
kasutamisest põhjustatud kahjustuste või kahjude eest. Lisateavet toote
kohta ja kasutusjuhendi uusima versiooni leiate veebilehelt:
www.perel.eu
Tootjal on õigus kasutusjuhendit muuta ilma sellest eelnevalt
teavitamata.
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Kõik õigused kaitstud.

Toote garantii
Toode vastab EL kvaliteedinõuetele ja standarditele.
Garantiitingimused:
Toote garantiiperiood kehtib 24 kuu jooksul alates toote ostust.
Garantii kehtib tootmisvigadele ja materjalidefektidele.
Tootjal on õigus garantiitingimustele vastav toode parandada, asendada, või tagastada ostusumma täielikult või osaliselt,
juhul kui asendamine või parandamine ei ole võimalik.
Garantii alla ei kuulu:
- Kõik otsesed või kaudsed vigastused mis on tekkinud peale seadme ostu (näiteks oksüdeerumise, löökide, kukkumise,
  tolmu, mustuse, niiskuse ja muudel põhjustel).
- Normaalselt kuluvad osad, näiteks patareid, lambid, kummist osad, kanderihmad jne).
- Vead mis on põhjustatud seadme ebakorrektsest kasutamisest, puudulikust hooldusest jne.
- Seadme kommerts-, professionaalsel või kollektiivsel kasutamisel tekkinud kahjustused.
- Seadme ebasobivast pakkimisest, hoiustamisest või transportimisest põhjustatud kahjustused.
- Seadme selleks kvalifitseerimata isikute poolt (ilma tootjapoolse kirjaliku loata) seadme muutmisest, parandamisest või
  avamisest põhjustatud kahjustused.

* Garantiilised tooted tuleb garantiihooldusesse edastada korrektselt pakituna (soovitatavalt originaalpakendis) ning kirjaliku
veakirjeldusega ja ostu tõendava originaaldokumendiga.
* Märkus: Aja ja kulude kokkuhoiuks tutvuge eelnevalt kasutusjuhendiga ja kontrollige seadet. Mittegarantiilise seadme puhul
võivad lisanduda käsitluskulud.
* Peale garantiiperioodi lõppu toimub seadme parandamine tasulise teenusena.
* Ülaltoodud loend võib vastavalt artiklile muutuda.


