
Kasutusjuhend TS-GE2 

 

Ärge mingil juhul paigaldage taimerit kaablile, mille voolutugevus võib ületada 16 amprit. 

Veenduge, et iga kaabel on taimeri külge korrektselt ühendatud. Kui peaks olema tarvis taimerit 

puhastada, eemaldage see vooluvõrgust ning pühkige kuiva lapiga. 

 

TAIMER EI TOHI KOKKU PUUTUDA VEE EGA MUU VEDELIKUGA. 

Küttekehasid ja muid sarnaseid seadmeid ei tohiks jätta valveta töösse. Tootja soovitab selliseid 

seadmeid taimeriga mitte kasutada. 

 

1. Taimerile on võimalik programmeerida kuni 8 SISSE/VÄLJA programmi. 

2. KÄSITSI SEES/AUTO/KÄSITSI VÄLJAS seaded muudavad kasutamise väga mugavaks 

3. 12/24 tunni režiim 

4. Suveaja funktsiooni on väga tõhus kasutada 

5. Programmeerimine on võimalik järgnevate 16 päevade või päevaplokkidega: 

MO (esmasp) 

TU (teisip) 

WE (kolmap) 

TH (neljap) 

FR (ree) 

SA (laup) 

SU (pühap) 

MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU 

MO, TU, WE, TH, FR 

SA, SU 

MO, TU, WE, TH, FR, SA 

MO, WE, FR 

TU, TH, SA 

MO, TU, WE 

TH, FR, SA 

MO, WE, FR, SU 

 

Esimene sisselülitamine 

1. Sisestage taimer tavalisse 230 voldi seinapesasse ning lülitage sisse. Jätke see umbes 14-ks 

tunniks laadima, et täita mälu tagavaraaku. 

2. Pärast laadimist kustutage kõik hetkemälu vajutades nuppu R (kustutus) mõne terava 

esemega nagu näiteks pliiats. 

3. Taimer on nüüd kasutamiseks valmis. 

 

Hetke aja seadmine 

1. Vajutage ning hoidke nuppu C+ ja samal ajal vajutage nuppu W+ kuni kuvatakse tänane 

päev. Jätkake vajutades nuppe H+ ja M+, et seada tunnid ja minutid. Nuppe võib ka all 

hoida kiireks möödumiseks. 

2. Vabastage mõlemad nupud. Kellaaeg ning nädalapäev on määratud. 

3. Ebakorrektse aja taasseadmiseks korrake ülalolevaid samme. 

 

 



4. Programmide seadistamine 

Vihje: Kontrollige, et programmide ajad ei kattuks. Eriti siis kui kasutate päevaplokkide võimalust. 

Kui programmide ajad kattuvad, siis käivitatakse programme kellaaja mitte programmi numbri 

järgi. Väljalülitamine on prioriteetsem kui sisselülitamine. 

 

1. Vajutage nuppu O (taimer). Ekraanil kuvatakse  ON_1. Nüüd võib seadistada esimese 

sisselülitamise. 

2. Vajutage nuppu W+, et seada päev või päevaplokk. Seadke aeg kasutades nuppe H+ ja M+. 

3. Vajutage uuesti nuppu O, et lõpetada esimene sisselülitamine seadmine ning seadistada 

esimene väljalülitamine. Ekraanil kuvatakse OFF_1. Korrake sammu 2. et seadistada 

väljalülitamine. 

4. Vajutage uuesti nuppu O, et lõpetada esimene väljalülitamine ja seadistada teine 

sisselülitamine. Korrake samme 2. ja 3. kuni kõik soovitud programmid on seadistatud. 

Kiireks möödumiseks vajutage ning hoidke O nuppu all. 

5. Programmide seadistamise lõppedes vajutage nuppu C+. Taimer on tööks valmis. 

 

NÄIDE: Taimer lülitab seadme sisse kell 18:15 ja välja kell 22:15 ning seda iga päev. 

a. Vajutage nuppu O. Ekraanil kuvatakse ON_1 

b. Vajutage nuppu W+ kuni kuvatakse „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU“ 

c. Vajutage nuppu H+ kuni ekraanil kuvatakse 6:00PM või 18:00 

d. Vajutage nuppu M+ kuni ekraanil kuvatakse 6:15PM või 18:15 

e. Vajutage uuesti nuppu O. Ekraanil kuvatakse OFF_1 

f. Korrake samme b, c ja d kuni ekraanil kuvatakse „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU“, 10:15PM 

või 22:15 

 

Käsitsi sisse/AUTO/käsitsi välja 

Töörežiime ei saa muuta programmeerimise ajal 

1. Vajutage nuppu MANUAL, et muuta režiime 

2. Programme saab käivitada vaid AUTO režiimis. Kui AUTO on valitud, opereerib taimer 

programmidega. Kui valitud on käsitsi lülitamine, eiratakse programme. Kui valitakse ON, 

on seade jäädavalt sisse lülitatud. Kui valitakse OFF, on seade jäädavalt väljas. 

3. Kui režiim vahetatakse käsitsilülituselt AUTO režiimi, hoiab taimer väljundi sisselülitatuna 

järgmise programmini. 

 

12/24 tunni režiim 

Vajutage korraga nuppe C+ ja O et vahetada 12 ja 24 tunni vahel. 

 

Suveaja funktsioon 

1. Vajutage korraga nuppe C+ ja MANUAL. Ekraanil kuvatakse SUMMER. Kellaaega 

nihutatakse edasi 1 tunni võrra. 

2. Talveajale tagasi minemiseks vajutage samu nuppe uuesti. Kellaaeg nihutatakse 1 tund 

tagasi ning ekraanilt kaob SUMMER. 

 

Tehnilised andmed 

Pinge – 230 VAC 50Hz 

Suurim lubatud koormus – 16A, 3600W 

Väikseim programmi aeg – 1 minut 

Töötemperatuur - -10°C kuni +40°C 

Kella täpsus - +/- 1 minut kuus 

Tagavara aku – NiMH 1.2V >100 tundi 


