TIJDSCHAKELKLOK DIGITAAL

Voordat je dit apparaat in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoorschriften en
instructies aandachtig doorlezen om het apparaat op de juiste wijze te kunnen gebruiken. Dit
apparaat alleen gebruiken zoals beschreven in deze instructie. Het niet naleven van de
belangrijke veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen kan brand of een elektrische schok
veroorzaken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor
lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze
gebruiksaanwijzing.

DISPLAY
CORRECT GEBRUIK
De tijdschakelklok is voorzien voor het tijdafhankelijk in- en uitschakelen
van elektrisch toestellen, alleen binnenshuis.
De tijdschakelklok is niet ontworpen voor commercieel gebruik.
De tijdschakelklok is niet geschikt voor het schakelen van inductieve
belasting zoals apparatuur voorzien van netadapters (b.v. laptops) en
apparatuur voorzien van motoren (b.v. wasmachines) of het schakelen van
meerdere verbruikers via een tafelcontactdoos.
Het product mag niet worden veranderd.
Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan het product onveilig maken.

TOESTELSPECIFIEKE VEILIGHEIDSAANWIJZIGINGEN
Aangesloten toestellen, die niet zonder toezicht bedreven mogen worden, mogen niet met een tijdschakelklok
geschakeld worden. Lees in dit verband de gebruiksaanwijzing van het toestel in kwestie.
De tijdschakelklok alleen binnenhuis gebruiken.
De tijdschakelklok nooit direct aan water of andere vloeistoffen blootstellen.
Originele gebruiksaanwijzing
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product in gebruik neemt.

OPLAADBARE BATTERIJ
De ingebouwde oplaadbare batterij zorgt ervoor dat de ingestelde tijd en alle andere instellingen in geval van
een stroomstoring bewaard blijven. Als de batterij bij aankoop bijna leeg blijkt te zijn, laat dan de schakelklok
eerst gedurende 30 minuten in de wandcontactactdoos zitten voordat je met het programmeren begint.
A. INSTALLATIE
(Haal de schakelklok uit de wandcontactdoos om eenvoudig te kunnen programmeren)

RESET

ALGEMENE VEILIGHEID
Alle veiligheidsaanwijzingen moeten strikt gevolgd worden. Bij niet-naleving
brengt je jezelf en anderen in gevaar. De bedieningsaanwijzing voor de
toekomst bewaren. Verkoop of geef je de tijdschakelklok aan iemand anders,
dan moet de bedieningsaanwijzing eveneens overhandigd worden. De tijdschakelklok mag alleen gebruikt worden
wanneer ze in perfecte staat verkeert. Is de tijdschakelklok of een deel ervan defect, moet ze buiten bedrijf gezet
en verwijderd worden. Niet gebruiken in explosiegevaarlijke ruimtes of in de buurt van brandbare
vloeistoffen of gassen! De tijdschakelklok alleen voor het voorziene doel gebruiken.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
De tijdschakelklok alleen aansluiten op een wandcontactdoos voorzien van randaarde.
Uw installatie behoort met een aardlekschakelaar 30mA beveiligd te zijn.
Controleer dat de netspanning overeenkomt met de opgegeven voedings-spanning van de tijd schakelklok.
De tijdschakelklok mag alleen binnen de aangegeven grenzen voor spanning en vermogen gebruikt worden.

De tijdschakelklok nooit in ruimtes met bad, douche of zwembad en in de buurt van wastafels of wateraansluitingen
gebruiken.
Op de tijdschakelklok aangebrachte symbolen mogen niet verwijderd of afgedekt worden.
Nooit meerdere toestellen/adapters en tijdschakelklokken in elkaar steken!

AM MO

12/24 UUR WEERGAVE
Wij adviseren je om de schakelklok in te stellen op 24 uurs weergave.
Druk de toetsen (CD) en [SET] tegelijk in om 24-uur-weergave te selecteren.
Als links bovenin “AM” verschijnt staat de schakelklok in 12 uur mode
Als links bovenin geen “AM” verschijnt staat de schakelklok in 24 uur mode

12:00 00
AUTO

MO

00:00 00
AUTO

INSTELLING ZOMER- EN WINTERTIJD
Druk op de toetsen “MANUAL.” en “SET” tegelijk in om de zomer- of wintertijd in te stellen. De huidige tijd zal
respectievelijk een uur toenemen of afnemen. Is de tijd op zomertijd ingesteld, dan verschijnt in het
LCD een “S” aanduiding. De functie kan wederom uitgeschakeld worden door dezelfde bewerking te
herhalen.
MO

1:00 00
S

B. DE TIJD INSTELLEN
AUTO
Houd de SET toets 2 sec lang ingedrukt, de dagaanduiding begint te knipperen.
- Gebruik de toetsen “UP” en “DOWN” voor het instellen van de weekdag, bevestig met SET.
- Gebruik de toetsen “UP” en “DOWN” voor het instellen van het uur, bevestig met SET.
- Gebruik de toetsen “UP” en “DOWN” voor het instellen van de minuten, bevestig met SET.
De tijd is nu ingesteld
(“UP” = Verhogen, “DOWN” = Verlagen)
HANDMATIG AAN/UIT SCHAKELEN
- Je kunt ook het aangesloten apparaat op ieder moment, manueel aan of uit schakelen.
LET OP: Indien het aangesloten toestel een “aan-uit” schakelaar heeft, zorg dan dat deze ingeschakeld is.
- Door op de toets “MANUAL” te drukken kun je handmatig het aangesloten
apparaat aan “ON” of uit “OFF”schakelen. (of in schakelprogramma, “AUTO”, plaatsen)
- Onder in het scherm verschijnt dan:
MO
“ON” : het aangesloten apparaat is altijd aan
“OFF”: het aangesloten apparaat is altijd uit

1:00 00
S

MO

ON

“AUTO” : de schakelklok volgt het ingestelde ON/OFF schakelprogramma

1:00 00
S

OFF

MO

1:00 00
S

AUTO
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AAN / UIT SCHAKELTIJD PROGRAMMEREN
Je kan tot 10 programma’s instellen, met de mogelijkheid deze dagelijks of
wekelijks te herhalen.
ON

- Druk op de toets “UP” er verschijnt:
1 -- : -- .
“1” duidt op de eerste programmering,
“ ON ” geeft aan dat het toestel in werking zal treden op het ingestelde uur.

MO TU WE TH FR SA SU

1

ON

- -:- AUTO

LET OP: Wanneer je gedurende 15 seconden niet meer op een toets drukt zal
de schakelklok automatisch terug keren naar de normale bedrijfsmodus.

- Druk op de toets “SET” om de programmering van de weekdagen in te stellen.
De weekdag(en) knipperen nu in het venster.
Drukop de toets “UP” of “DOWN” om de dag(en) in te stellen waarop het programma moet aan schakelen.
- Je kunt ook voor combinaties van dagen kiezen. (De combinatie van dagen wordt boven in het scherm getoond)
- Gebruik de toets “SET” om op dezelfde manier als bij B. DE TIJD INSTELLEN
de uren en minuten van aanschakelen in te stellen.
- Om te bevestigen druk nogmaals op de toets “UP” op de display
verschijnt 1 OFF -- : -- . , “ ”
MO TU WE TH FR SA SU

“1” duidt op de eerste programmering
“ OFF ”geeft aan dat het toestel uit zal schakelen op het ingestelde uur.

1

OFF

AUTO

- Ga op de dezelfde manier te werk zoals je het startuur moet instellen.
Om de ingestelde aan- en uitschakeltijd te bevestigen,
druk nogmaals op de toets SET.
- Wacht hierna 25 sec. om terug te gaan naar het beginscherm, of druk “UP” en
“DOWN” tegelijk in.
- Alle 10 de programma’s worden op dezelfde wijze doorlopen.

- -:- -

MO TU WE TH FR SA SU

2

OFF

- -:- AUTO

- Steek de stekker van het “te schakelen apparaat” in het wandcontactdoos-gedeelte
van de schakelklok.
Indien het aangesloten toestel een “aan-uit” schakelaar heeft, zorg dan dat deze op “aan” staat.
- Stop de timer in een wandcontactdoos.
- LET OP: Plaats middels de “MANUAL” knop, de schakelklok in de stand “AUTO”, zodat de schakelklok het
ingestelde programma volgt.
EEN SCHAKELPROGRAMMA WIJZIGEN OF ANNULEREN
- Druk op de toets “UP” om alle geprogrammeerde schakelprogramma’s opeenvolgend weer te geven.
- Middels de “MANUAL” knop kunt u de verschillende programma’s Aan en Uit zetten.
“ON”
“OFF”
MO TU WE TH FR SA SU
MO TU WE TH FR SA

1

ON

08:15
AUTO

1

OFF

- -:- AUTO

- Om een programma te wijzigen, zie “AAN / UIT SCHAKELTIJD PROGRAMMEREN”
- Wacht hierna 15 sec. om terug te gaan naar het beginscherm, of druk “UP” en “DOWN” tegelijk in.
- Plaats de schakelklok in AUTO modus.
Originele gebruiksaanwijzing
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product in gebruik neemt.

PROGRAMMERING VAN DE AFTELBEWERKING [COUNTDOWN FUNCTIE]
LET OP: Zorg dat de schakelklok in Auto modus staat [of stel deze dan eerst zo in]
- Druk op de toets “DOWN”, “CD” brandt
- Druk op “SET”, om te wisselen tussen “OFF” of “ON”.
[ON: het aangesloten apparaat zal ingeschakeld blijven tot de afteltijd is afgelopen]
[OFF: het aangesloten apparaat zal uitgeschakeld blijven tot de afteltijd is afgelopen]
- Druk “UP” of “DOWN” om “OFF” of “ON” te selecteren.
- Druk op de toets “SET” voor het instellen van de afteltijd.
- Gebruik de toetsen “UP” en “DOWN” voor het instellen van het uur, bevestig met SET.
- Gebruik de toetsen “UP” en “DOWN” voor het instellen van de minuten, bevestig met SET.
- Gebruik de toetsen “UP” en “DOWN” voor het instellen van de seconden, bevestig met SET.
- De tijd is nu ingesteld
- Druk op de toets “CD” om het aftelprogramma te activeren waarna u zult zien dat het “aftellen/optellen”
zal beginnen. (Bij eventueel herhaaldelijk op “CD” te drukken, start het aftellen weer van voor af aan)
RANDOM FUNCTIE (VARIABELE TIJD) INSTELLEN
Met deze functie wordt de timer willekeurig (10-30 min.) in- en uitgeschakeld tussen 18:00 uur en 06:00 uur.
Met deze functie kun je verlichting in een ruimte willekeurig in en uit te schakelen en wek je de indruk
van bewoning. Druk op de toets “RND” toets om de randomfunctie in te stellen.
“R” zal in het display worden weergegeven. Deze functie kan worden uitgeschakeld door nogmaals
op “RND” te drukken.
GARANTIEVOORWAARDEN
Op dit product wordt een garantie verleend van 2 jaar.
Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de
gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van verkeerde toepassing
en/of aansluiting.
Zonder originele kassabon kunt u geen aanspraak maken op garantie.
SPECIFICATIES

- Programmering: periodes van 1min
- 1 Aftelfunctie
- 230V - 50Hz
- Zomer-/wintertijd
- Schakelvermogen (ohm/resistief) : 1800W
- Maximaal 10 ON/OFF programma’s
- Random functie
RESETTEN
Je kunt alle programma’s wissen en de schakelklok terugzetten naar de fabrieksinstellingen door m.b.v. een
paperclip RESET (R) in te drukken.
Gedurende enkele seconden zullen alle iconen op het scherm verschijnen.
Daarna veschijnt het uur opnieuw. LET OP: Dit wist alle programma’s
SYMBOLEN
Wees vriendelijk voor het milieu!
Dit product bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever dit product
in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt in uw gemeente.
Handson,
Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
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