
Technikai adatok: 
•Kapcsolható feszültség:  230 V~, 50 Hz 
•Maximális bekapcsolási terhelés:  16 (2) A, 3 680 W 
•Környezeti hőmérséklet:  -15 °C és +50 °C 
•Az időzítő pontossága:  ±5 min 
•Pontosság 30 min kapcsolásakor:  ±5 s 
•Pontosság 1 h kapcsolásakor:  ±10 s 
•Pontosság 6 h kapcsolásakor:  ±1 min 
•Védelem:   IP44 

Mechanikus napi időkapcsoló óra IP44 
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Használati  és kezelési utasítás 
 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. 
Kérjük, a termék használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást, és őrizze 
meg későbbi felhasználás céljából !  
Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e! 
A mechanikus programozható kapcsolóóra 230 V~ hálózat kívánt időben való bekapcsolására 
szolgál. A legrövidebb beállítható idő 30 min. 

Az aktuális idő beállítása: 
Hajtsa fel a védőfedelet. 
Forgassa a tárcsát az óramutató járás irányába és állítsuk be az aktuális időt. A kijelző ()jelzi 
az aktuális órát és a percet. A perceket 30 percenkét lehetséges beállítani (egy jel 30 perc, 
kettő jel 60 perc) 
 

A program beállítása 
Nyomja ki a forgatható lemez kerületén levő egységeket (szegmenseket) felfelé. Egy kitolt 
egység kikapcsolja a csatlakozót 30 percre. (2 elem = 1 h, stb.  A teljes tárcsán 48 db szegmens 
található, ami  összesen napi 48 ki vagy bekapcsolást tesz lehetővé.) 
Csatlakoztassa a kapcsolóórát 230 V~/50 Hz hálózati dugaljhoz, a készüléken található aljzatba  
pedig csatlakoztassa a kapcsolni kívánt fogyasztó villásdugóját. 
 

Figyelmeztetés 
 

• Vegye figyelembe a termék megengedett legnagyobb kapcsolási kapacitását.  
• Indukciós terhelés maximum 2 A. 
• A kapcsolóórát ne szedje szét. Az nem tartalmaz cserélhető alkatrészeket! 
• Ne tegye ki a terméket hosszú ideig közvetlen napsugárzásnak, és óvja a készüléket 
a sugárzó hőtől! 
• Ne csatlakoztasson több terméket (adaptert) egymásba! 
 

Mechanikus napi időkapcsoló óra IP44 

 
• A termék fröccsenés álló. Ne tegye ki nagy nyomású vízsugárnak 
• Tisztítás előtt húzza ki a terméket a fali aljzatból. Használjon száraz, szöszmentes ruhát. Ne 
használjon maróhatású tisztítószereket! 
• Vegye figyelembe a típustáblán található nyíllal jelölt telepítési irányt.  
• Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik 
fizikai, értelmi okok vagy tapasztalatlanság miatt képtelenek a biztonságos alkalmazásra, 
kivéve, ha felügyeli vagy kioktatta őket a biztonságos használatra egy olyan személy, aki 
felelős a biztonságukért. A gyermekre oda kell figyelni, hogy megakadályozhassák a 
készülékkel való játszást. 
 
Színváltozatok: 
fehér, antracit, antracit / zöld 

Telepítési irány: függőleges 
 

a készülék teteje 

a készülék alja 
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Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások) 
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően 
már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.  
Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.  
 Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem 
használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe. 

 


