
VIKTIG 

Ikke koble til et apparat der belastningen overstiger 16 Amp. Forsikre deg alltid om at støpselet er 
satt helt inn i tidsuret. Hvis rengjøring av tidsuret er nødvendig, må du fjerne det fra strømuttaket og 
tørke av med en tørr klut. 

IKKE DYPP TIDSURET I VANN ELLER ANDRE VÆSKER. 

Varmeapparater og lignende apparater skal aldri etterlates uten tilsyn under drift. Produsenten 
anbefaler at slike apparater ikke kobles til tidsuret. 

 

KORT INTRODUKSJON 

1. Tidsuret har totalt 8 PÅ / AV-programmer. 

2. MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF kan gjøre innstillinger etter behov veldig enkelt. 

3. 12/24 timers modus kan byttes. 

4. Sommertid funksjonen er veldig nyttig i områder med sommertid. 

5. 16 kombinasjoner av dag eller blokker av dager er tilgjengelige for dette tidsuret som følger: 

6. Tilfeldig funksjon for å gjøre innstillingene utført med en tilfeldig forsinkelse på 0-32 minutter. 
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GRUNNLEGGENDE DRIFT 

1. Koble tidsuret til et vanlig strømuttak på 230/240 volt og slå på strømmen. 

2. La stå i omtrent 12 timer for å lade Memory Backup-batteriene. 

3. Etter lading, slett all aktuell informasjon ved å trykke på MASTER CLEAR-knappen med en skarp 
gjenstand som en penn eller blyant. 

4. Tidsuret er nå klar til å settes opp for bruk. 

 

INNSTILLING AV AKTUELL TID 

1. Trykk på CLOCK-knappen og hold den nede, og trykk samtidig på WEEK-knappen til den faktiske 
dagen vises. Fortsett ved å trykke på HOUR eller MINUTE-knappen til gjeldende time eller minutt 
vises. Når du stiller inn, kan knappene UKE, HOUR eller MINUTE holdes nede for rask fremtelling. 

2. Slipp begge knappene. Uke og tid vil bli satt. 

3. Gjenta forrige trinn for å tilbakestille feil tid. 

 

 

INNSTILLINGSPROGRAMMER 

1. Trykk på TIMER-knappen og slipp den. Den første PÅ-innstillingen kan gjøres nå. 

2. Trykk på WEEK-knappen for å stille inn dagen eller dagblokkene. Still inn tiden ved å trykke på 
HOUR-knappen og deretter på MINUTE-knappen. 

3. Trykk på TIMER-knappen igjen for å fullføre den første PÅ-innstillingen og gå inn i den første AV-
innstillingen. Gjenta 2 for å foreta den første OFF-innstillingen. 

4. Trykk på TIMER-knappen igjen for å fullføre den første AV-innstillingen og gå inn i den andre PÅ-
innstillingen. Gjenta 2 og 3 for å programmere gjenværende innstilling. 

5. Når du har fullført innstillingene, trykker du på CLOCK-knappen og TIMER er klar til bruk. 

 

EKSEMPEL: TIMER PÅ kl 18:15 og TIMER AV kl 22:15 hver dag 

a. Trykk på TIMER og LCD-skjermen viser 1_ON 

b. Trykk på WEEK til LCD-skjermen viser “MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU” 

c. Trykk på HOUR til LCD-skjermen viser 18:00 

d. Trykk på MINUTE til LCD-skjermen viser 18:15 

e. Trykk på TIMER igjen og LCD-skjermen viser 1_OFF 

f. Gjenta ovenstående c. og d. til LCD viser 22:15 eller 22:15 

g. Trykk på knappen “RES / RCL” for å stoppe noen programmer, trykk på knappen “RES / RCL” igjen 
for å hente frem de selektive programmene. 



MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF SETTING 

1. Trykk PÅ / AUTO / AV-knappen for å tilbakestille de tre modusene etter tur. 

2. I MANUAL ON eller MANUAL OFF-modus fungerer ikke tidsuret som innstillinger i AUTO-modus. 

3. Når modusen er slått fra MANUELL TIL AUTO, vil tidsuret beholde innstillingen for MANUAL til 
neste timerinnstilling. 

 

12 / 24TIMEMODUS 

Trykk CLOCK og TIMER samtidig for å slå mellom 12 og 24 timers modus. 

 

SOMMERTIDSFUNKSJON 

1. Trykk på knappene CLOCK og ON / AUTO / OFF samtidig i AUTO-modus. LCD-skjermen viser 
SOMMER. 

2. Klokken stilles tilbake en time. 

3. Trykk på de to knappene igjen for å gå tilbake til vintertid. 

 

SPESIFIKASJONER 

Spenning 230V ~ 50Hz 

Maks belastning 16A, 3500W 

Min innstillingstid 1 minutt 

Driftstemperatur –10 til + 40 ℃ 

Nøyaktighet +/- 1 minutt per måned 

Batteribackup NIMH 1.2V> 100 timer 
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