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§8 programe de pornire şi oprire pentru o zi,maxim până 
la 56 programe repetabile de pornire şi oprire  pentru
o săptămână ci indicarea timpului cu o precizie de
1 secundă.

Programarea simplă cu doar câteva butoane identificate §
cu ajutorul simbolurilor corespunzătoare afişate pe 
ecranul cu cristale lichide LCD.

Funcţiunea de pornire/oprire aleatorie.§
Funcţiunea de pornire şi oprire manuală.§
Ledul roşu de semnalizare a stării ieşirii. Ledul se §

aprinde atunci când la ieşire este semnalul ON (pornit).

Ledul roşu de indicare a alimentării corectă§
a întrerupătorului cu temporizare (230V).

Funcţiunea de menţinere a stări de ecran şi programe §
după întreruperea alimentării sau după scoaterea 
întrerupătorului cu temporizare din priză (aprox. 
o săptămână).

Manual de utilizare 
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SETAREA CEASULUI

Pentru a seta ceasul trebuie să:
1. Apăsaţi şi să ţineţi apăsat butonul CLOCK.
2. Apoi, cu ajutorul butoanelor:

WEEK – setaţi ziua săptămânii,
HOUR – setaţi ora,
MIN – setaţi minutele,
SEC – setaţi secundele.

În mod implicit ceasul funcţionează în regimul de 24 de 
ore. Pentru a seta regimul de 12 ore (AM, PM) trebuie să 
apăsaţi simultan butoanele MIN şi SEC.

PROGRAMARE 

În cadrul întrerupătorului cu temporizare  puteţi seta 
maxim 8 programe. Fiecare program trebuie setat într-o 
anumită ordine.

Pentru a intra în regim de programare trebuie să:

1. Apăsaţi butonul PROG. 

2. Pe ecranul va apărea icoana cu numărul de 
program „1 şi  simbolul „ON”. Aceasta 
înseamnă că trebuie setată ora de pornire
a programului „1 .

3. Cu butonul WEEK setaţi  ziua sau zilele săptămânii în 
care programul respectiv trebuie să fie activat. Puteţi să 
setaţi fiecare zi separat, o săptămână, zilele de lucru, 
weekend sau o dată la două zile.
Cu butoanele HOUR (ore), MIN (minute), SEC (secunde) 
setaţi ora exactă de activare a programului.

4. Reapăsaţi butonul PROG. Pe ecran, Pe lângă 
numărul de program va apărea şi inscripţia 
„OFF”. 
Aceasta înseamnă că trebuie setată ora de oprire
a programului. Setările se realizează cu ajutorul 
butoanelor WEEK (ziua săptămânii), HOUR , MIN 

, SEC .

5. După setarea orei de oprire a programului, apăsaţi 
butonul PROG, pentru a trece la setarea următorului 
program. Pentru a efectua setările în carul următorului 
program repetaţi procedura de la punctele 2 – 4.

Pentru a ieşi din regimul de programare apăsaţi butonulk 
CLOCK, sau aşteptaţi 10 secunde.
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DEZACTIVAREA PROGRAMULUI

Pentru a elimina programul setat mai devreme trebuie să:

1. Apăsaţi în mod repetat butonul PROG până când pe 
ecran va apărea numărul de program care doriţi să 
eliminaţi, precum şi inscripţia „ON” lângă numărul de 
program.

2. Apăsaţi butonul „ ”. 
Pe ecran în locul orei vor 
apărea liniuţe, care indică 
el iminarea programului.  
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MODUL AUTOMAT DE LUCRU

Dacă doriţi ca întrerupătorul cu temporizare să pornească 
şi să oprească în mod automat alimentarea pe ieşire 
(alimentarea oricărui dispozitiv) în conformitate cu 
programele setate, trebuie să activaţi regimul automat de 
lucru.
În acest scop apăsaţi butonul „ ”, în mod repetat până 
la moment când va apărea icoana modului automat ”ON 
AUTO”,sau „AUTO OFF”.

ON  AUTO dispozitivul va porni alimentarea pe ieşire, iar
oprirea va avea loc în conformitate cu cel mai 
apropiat timpul de oprire setat.

AUTO  OFF dispozitivul va opri alimentarea, iar pornirea 
alimentării va avea loc în conformitate cu cel 
mai apropiat timpul de pornire setat.
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MODUL ALEATOR DE LUCRU

Pentru a simula prezenţa Dvs. acasă puteţi activa modul 
aleator de lucru. 

În acest scop trebuie să apăsaţi simultan butonul WEEK şi 
HOUR. Pe ecran vă apărea icoana de lucru aleator .  

Pentru a dezactiva modul aleator trebuie să reapăsaţi 
simultan butoanele WEEK şi HOUR.

RND



MODUL DE LUCRU MANUAL

Pentru a activa permanent alimentare pe ieşire trebuie să 
apăsaţi butonuly „ ”, până la momentul când pe ecran 
va apărea icoana „ON”.
Pentru a dezactiva modul manualę  trebuie să apăsaţi 
butonul „ ”, până la momentul când pe ecran va apărea 
icoana „OFF”.

.
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ORA DE VARĂ 

Pentru a activa ora de vară fără a fi necesare resetarea 
ceasului trebuie să apăsaţi simultan butoanele HOUR şi 
MIN. Pe ecranul va apărea icoana care simbolizează  ora de 
vară a iar ceasul în mod automat va trece la ora de 
vară.

Pentru a dezactiva ora de vară trebuie să reapăsaţi 
simultan butoanele HOUR şi MIN.

(1h+)

DATE TEHNICE

Alimentare: 230 V AC

Sarcina: 16 A rezistivă, 6 A inductivă

Utilizare: 0°C până la 50°C

Menţinerea aprox 1 săptămâna
memoriei:  

ATENŢIE: În cazul în care ca urmare a neutilizării 
prelungite pe ecranul nu se va afişa ceasul, trebuie să 
conectaţi dispozitivul pentru câteva ore la sursă de 
energie electrică în vederea încărcării bateriei interne.

RESETAREA  DISPOZITIVULUI

Pentru a realiza resetarea dispozitivului trebuie să apăsaţi 
butonul „R”.

ATENŢIE: Resetarea dispozitivului va duce la restabilirea 
setărilor din fabrică şi ştergerea tuturor programelor.
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