
Programozás

 lépés       gomb programozás 

1 nyomja meg 1 program hely idő bekapcsolása (kijelző: 1 on)

1 program hely idő kikapcsolás (kijelző: 1 off)

8 nyomja programozás vége

4 nyomja meg 

2 nyomja meg D+ Válassza ki a napot( Ha minden nap ugyanazon a napon kívánja bekapcsolni,
akkor hagyja ki ezt a lépést)

5 nyomja meg D+ Válassza ki a napot( Ha minden nap ugyanazon a napon kívánja bekapcsolni,
akkor hagyja ki ezt a lépést)

3 nyomja meg aH+ M+
(óra és perc gomb)

Állítsa be a kívánt óra/percet

6 nyomja meg aH+ M+
(óra és perc gomb)

Állítsa be a kívánt óra/percet

7 ismételje meg a
többi programhely
esetében

Set 2-10 on/off time

HU  Cikkszám: 5000HDigitalis heti időkapcsoló óra DIN sínre 

Készülék ábrája 
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● DIN sínre szerelhető
● heti/napi programozási lehetőség
●
●
  A legújabb  COMS quartz irányító
20 ki- és bekapcsolási lehetőség

● Perce pontos beállíthatóság
● LCD kijelző

● Feszültség:       AC180V~260V(50/60Hz)
● Hiszterézis:
●
●
  Ki/bekapcsolások száma: 20
Min. beállítás: 1 perc

● Súly:150g
● Kijelző: LCD

● Áramkörök száma:   1
● Terhelhetőség:     16A 250VAC(ohmikus terh. cosΦ=1 )

●  működési környezeti hőmérséklet: -10~55 C

● Fogyasztás: 5VA● Beépített akkumulátor élettartama:3 év

Technikai adatok 

≤2s/d(at25  ) ℃

1、A termék sorozatkapcsot tartalmaz,így annak bekötését cask szakember végezheti,feszültségmentes állapotban!
2、Az első beüzemelés alkalmával legalább 24 órt töltse a beépített akkumulátort,majd nyomja meg a RESET gombot.
3、Első használatkor a kijelző 24h üzemmódban van. Ha át akar állni 12h kijelzésre,akkor nyomja meg a “    ” gombot 
5mp hosszan.Ha ismét vissza akar térni a 24h kijelző módba akkor ismét nyomja meg 5mp hosszan a “    ” a gombot.

A beállított programok törléséhez, nyomja meg a Manual gombot,ekkor a kijelzőn megjelenik: - -:- -". Ha újra megnyomja a 
manual gombot,akkor újra kezdeheti a programozást. *Vannak előre beállított napi kapcsolási lehetőségek:
(1.MO 2.TU 3.WE 4.TH 5.FR 6.SA 7.SU8.MO vagy TU WE TH FR vagy SA SU vagy MO TU WE TH FR SA SU)



 lépés       gomb programozás 

1 Nyomja meg 
egyszerre H+ & M+

Nyomja meg:

Nyomja meg egszerre
    &H+/M+

Nyomja meg egyszerre
    &MANUAL

lépjen be az ütmezett kapcsolási funkcióba

állítsa be a kívánt működés időtartamát. 1 mp és 59perc 59mp között.

Nyugtázza a működés időtartamát

Lépjen be az 1 programhelyre ( Kijelző: 1 on)

Állítsa be az időt

 

7 Ismételje meg a 2-3 lépést Állítsa be a 2-18 programhelyeket

Kilépés

Programozás vége(Ha nincs szüksége további programhelykre,akkor az
óra jelet megnyomhatja a 6.lépés után)

2 

3 

Nyomja meg
egyszerre H+/M+

5 

4 

6 Nyomja meg D+ Válassza ki a hét napjait: Minden nap u.a, vagy: MO-FR,MO-SA,SA-SU,
MO-WE,TH-SA,MO WE FR, TU TH SA, different everyday.(Ha m inden nap 
ugyanaz a beállítás időpontka,akkor ne nyomja meg ezt a gombot)

4. Óra beállítása

Fontos Figyelmeztetés:
Soha ne lépje túl a műszaki adatokban megadott terhelhetőséget és feszültséget!
Garancia:
A vásárlás dátumától számított 12 hónap.
A nem rendeltetésszerű használat következtében bekövetkező károkért a felelőséget nem vállaljuk.
A technikai jellegű változtatások jogát,előzetes értesítés nélkül is fenn tartjuk.

(1)Nyomja meg a "     " és a "D+" gombokat együtt és állítsa be a pontos napot.
(2)Nyomja meg a "     " and"H+" gombokat együtt és állítsa be a pontos órát.
(3)nyomja meg a "      "and"M+" gombokat együtt és állítsa be a pontos percet.
(4) Ütemezett időkapcsolás:(“    ” megjelenik a kijelzőn – lent a sarokban)

(5)Visszaszámláló funkció:(“d” megjelenik a kijelzőn-kijelző bal oldala)

Nyomja meg:

Nyomja meg: H+&M+

8 

9 

 lépés       gomb programozás 

1 Nyomja meg
egyszerre     &

Nyomja meg:

Nyomja meg
egyszerre:      &H+/M+

Nyomja meg:
MANUAL

belépés visszaszámláló
funkció

Állítsa be a perc/mp

Visszaszámlálás elindítása

Visszatérés a visszaszámláló funkcióba

kilépés

2 

3 

Nyomja meg: P&5 

4 

Importőr/Importeur:
Everflourish Hungary kft
Hunyadi János út 14.Budapest 1117 Hungary 
www.gao.hu
Származási hely: Kína/Made in China

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.

Az elemek és akkumulátorok hulladékkezelése:
Az elemeket és az újratölthető akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. 
Minden fogyasztó jogilag köteles az összes használt elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy 
tartalmaznak-e ártalmas anyagokat vagy sem, a kijelölt gyűjtőhelyre visszaküldeni, hogy környezetbarát
módon ártalmatlanítsák őket.  
Az elemeket csak akkor szabad hulladékként kezelni, ha azok lemerültek!




