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FUNKTSIOONI KIRJELDUS:
See taimer lülitab elektriseadmeid sisse või välja teile sobivalt, hoiab kokku elektri 
arve pealt ja muudab teie elu mugavamaks. Kasutatakse näiteks kliimaseadmete, 
konditsioneeride, boilerite jms jaoks.

KÄSITLEMINE:
Avage pakend ja ühendage elektriseade taimeriga, seejärel ühendage taimer 
pistikusse. Ekraan näitab märgistusi 3 sekundit.

1.KELLAAJA MÄÄRAMINE: 
1).Vajutage “CLOCK” nuppu 3 sekundit, et siseneda kellaaja seadmise režiimi. 
Vajutage “SET” nuppu,  “HOURS” juures hakkab kolmnurk vilkuma, vajutage “UP” 
nuppu, et määrata tund.
2).Peale tunni seadistust, vajutage “SET” nuppu veelkord, “MINUTES” juures 
hakkab kolmnurk vilkuma, vajutage “UP” nuppu, et määrata minutid.
3).Peale minutite seadistust, vajutage “SET” nuppu veelkord, “WEEKS”juures 
hakkab kolmnurk vilkuma, vajutage “UP” nuppu, et määrata nädalapäev.
4).Eelnevate toimingute lõpetamisel vajutage “OK” nuppu, et jõuda kellaaja vaate 
režiimi. 5).Vajutage “CLOCK”+“SET” nuppe, siin saate määrata SUMMER 
TIME(suveaeg)või WINTER TIME(talveaeg)
6).Vajutage” CLOCK”+“PROG” nuppe, saate määrata 12- või 24- tunni kella.
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2.TAIMERI PROGRAMMEERIMINE:
1).Vajutage “PROG” nuppu, seade läheb programmi seadmise režiimi, võimalik 
on luua 16 erinevat programmi.
2).Vajutage “SET” nuppu esimese programmi sisselülituse aja(ON) määramiseks,  
“HOURS” kõrval hakkab kolmnurk vilkuma, seejärel vajutage “UP” nuppu, et tund 
määrata.
3).Peale tunni määramist, vajutage “SET” nuppu veelkord, “MINUTES”kõrval 
hakkab kolmnurk vilkuma, seejärel vajutage “UP” nuppu, et seadistada minutid. 
4).Peale “MINUTES” seadistamist, vajutage “SET” nuppu veelkord, kolmnurk  
“WEEKS”juures hakkab vilkuma, seejärel vajutage “UP” nuppu, et määrata 
nädalapäevad, seade näitab järjest nädalapäevi: 
MO(E)→TU(T)→WE(K)→TH(N)→FR(R)→SA(L)→SU(P)→MO(E) TU(T) WE(K) 
TH(N) FR(R)→SA(L) SU(P)→MO(E) TU(T) WE(K) TH(N) FR(R)
SA(L)→MO(E) WE(K) FR(R)→TU(T) TH(N) SA(L)→MO(E) TU(T) 
WE(K)→TH(N) FR(R) SA(L)→MO(E) TU(T) WE(K) TH(N) FR(R) SA(L) 
SU(P). Valige sobivad nädalapäevad.
5).Peale eelnevate seadistuste määramist,vajutage“PROG” nuppu, et minna 
esimese progammi väljalülitamise aja(OFF) määramiseks.Kui soovite määrata 
järgmist programmi, vajutage “PROG” nuppu, ja korrake eelmisi samme.
6).Kella vaate režiimis vajutage “SET” nuppu, et valida “AUTO”, “OFF” või “ON” 
režiim. Režiimid on järgnevad.
→AUTO (Taimeri programmid sees)
→ OFF (Vool väljas, progammid välja lülitatud)
→ ON (Vool pidevalt sees. programmid välja lülitatud)
7).Kui soovite tühistada programmi, vajutage“PROG” nuppu, et vastav programm 
valida ja seejärel vajutage “CLEAR”nuppu tühistamiseks.

3. JUHUSLIKU PROGRAMMI FUNKTSIOON:
1).Juhuslik funktsioon töötab 18:00 kuni 06.00. Selle valimiseks peate vajutama 
AUTO režiimi.
2).Peale eelnevat tegevust vajutage "SET ja "UP" nuppe korraga, Juhuslik 
programm aktiveerub.
3).Kui soovite juhuslikust programmist väljuda vajutage "SET" ja "UP" nuppe 
korraga, sõna "RANDOM" kustub ekraanilt.

4.STARDILOENDUSE FUNKTSIOON:
1).Stardiloendus toimib ainult "ON" või "OFF" režiimis ja Juhuslik programm 
peab olema välja lülitatud.
2).Vajutage “UP” ja “PROG” nuppe samaaegselt, seade läheb stardiloenduse 
seadistamise režiimi
3).Vajutage “SET” nuppu, “HOURS” kõrval hakkab kolmnurk vilkuma, seejärel 
vajutage “UP” nuppu, et määrata tunnid (0-99).
4).Peale tundide määramist, vajutage “SET” nuppu veelkord, “MINUTES” kõrval 
hakkab kolmnnurk vilkuma, seejärel vajutage “UP” nuppu, et määrata 
minutid(0-59).
5).Eelnevate toimingute lõpetamisel vajutage "OK" nuppu, et alustada 
stardiloendus.

6).Kui soovite stardiloenduse programmist väljuda, vajutage “UP” ja “PROG’ nuppe 
samaaegselt, kiri “COUNTDOWN” kustub ekraanilt, ja seade läheb tagasi kella vaate 
režiimi

5.MÄRKUS:
1)Kui ekraan kuvab midagi ebanormaalset või nupud ei reageeri, vajutage 
"RESET" nuppu, et taastada algne olek. 
2).Kui sisseehitatud akudel on vähe voolu sees ja peale vooluvõrku ühendamist 
seade ikka ei tööta, vajutage "RESET" nuppu, et taastada algne olek.

6. TEHNILISED NÄITAJAD:
Pinge: 230V~50HZ  
Sagedus:45-65HZ 
Max Vool: 16A 
Max Võimsus 3680W

HOIATUS: Ainult siseruumides kasutamiseks. Ainult kuivades töötingimustes 
kasutamiseks. Ainult määratud võimsuse piires kasutamiseks.

Töötemperatuur: 0-50°C
Taimeri ulatus :1minut-168tundi (7päeva) 
Taimeri eksimus <1minut/kuus
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