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Használati Utasítás

Modell：0827H

A. Funkciók
1. A visszaszámlálóval 15M, 30M, 60M, 2H, 4H és 6H visszaszámlálást állíthat be, amely a

kiválasztott idő elteltével kikapcsolja a csatlakoztatott készüléket.
2. A visszaszámláló programot bármikor megszakíthatja, manuálisan be- és kikapcsolva.
3. A LED-kijelző mutatja, hogy a csatlakoztatott eszköz be- vagy kikapcsolt állapotban van-e.

B．Működés

JEL leírás működés

1 15M 
15 perces visszaszámláló mód

Nyomja meg a kiválasztott gombot, az 
időzítő bekapcsolja a csatlakoztatott 
eszközöket, és a kiválasztott 
visszaszámlálás után automatikusan 
kikapcsol.

2 30M 30 perces visszaszámláló mód

3 60M 60 perces visszaszámláló mód

4 2H 2 órás visszaszámláló mód

5 4H 4 órás visszaszámláló mód

6 6H 6 órás visszaszámláló mód

7 ON/OFF manuális ki/be kapcsoló Kapcsolja be / ki a csatlakoztatott 
eszközöket kézzel.

8 R Reset  Az időzítő visszaállításához nyomja meg 
a gombot. A csatlakoztatott eszközök 
kikapcsolnak.

Reset 

Visszaszámláló 
gombok 15M-től 6H-ig

LED kijelző
1. Megjeleníti a kapcsolási

állapotot

2. Egyet villan,ha
valamelyik gombot
megnyomják



C. Működés
1. Helyezzen egy eszközt az időzítő aljzatba.
2. Csatlakoztassa az időzítőt a hálózathoz, ez kikapcsolt állapotban van.
3. Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.
4. Nyomja meg a visszaszámláló gombot, 15M, 30M, 60M, 2H, 4H vagy 6H.
5. A készülék azonnal bekapcsol, és a kiválasztott visszaszámlálási idő után kikapcsol.
6. Nyomja meg a BE / KI gombot a csatlakoztatott eszközök kézi be- és kikapcsolásához.

Az ON / OFF gomb megnyomásakor az előzőleg beállított program megszakad, és az eszköz 
kikapcsol. Új program kiválasztásához először manuálisan kell megnyomnia az ON gombot.

7． Visszaszámlálás mód: 
Ha az időzítő visszaszámláló módban van, és egy másik programgombot nyom meg, az időzítő 
automatikusan átvált az újonnan kiválasztott programra.

Megjegyzések
1. Amikor az időzítő befejezte a visszaszámláló módot, minden alkalommal ki kell választania az új

programot. Az időzítő automatikusan nem ismétli a programot.
2. Ha a LED-kijelző villog, akkor a kiválasztott program aktív.

D. Figyelmeztetések
1. Mindig kapcsolja ki az időzítőt, mielőtt más eszközökhöz csatlakoztatná.
2. Csak száraz helyiségekben használható.

3. A csatlakoztatandó eszközök nem haladhatják meg a következő feszültséget és frekvenciát.

230V AC, 50Hz

Max.:1800W

F. A termék helyes megsemmisítése

Az EU-ban ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal 
együtt megsemmisíteni. A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, 
amelyeket újrahasznosítani kell, és így nem szabad a környezetre vagy az emberi egészségre 
ártalmatlan hulladéklerakással járni. Ezért kérjük, selejtezze a régi eszközöket megfelelő 
gyűjtőrendszerekkel, vagy küldje el a készüléket a megvásárlás helyére ártalmatlanítás céljából. A 
készüléket ezután újrahasznosítják.
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