
 

 

 

 Használati útmutató 
 

Digitális heti időkapcsoló óra 
 

Rend. sz. 1625525 

 

Rendeltetésszerű használat: 
 

Ezzel a digitális heti programozású időkapcsoló órával a megfelelő elektromos készülékek és lámpák be- és 
kikapcsolási időpontja programozható. A nagy kijelzőn áttekinthetőn láthatók a különböző beállítások. A heti 
kapcsolóóra véletlen bekapcsolással is rendelkezik, amely ha szabadságon vagyunk, a legkülönbözőbb 
időben be és kikapcsol. Ez elriaszthatja a betörőket. A termék 3680 W / 16 A maximális teljesítmény-
/áramfelvételű elektromos készülékek kapcsolására alkalmas. 
A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Az érintkezés  nedvességgel, pl. 
a fürdőszobában, okvetlenül kerülendő.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a 
megadottól eltérő célokra hasznája, a termék károsodhat.  Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, 
tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha 
a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.  
A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és 
készülék megnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve.  Minden jog fenntartva. 

 

A szállítás tartalma 
 

• Digitális heti időkapcsoló óra 
• Használati útmutató 

 

Aktuális használati útmutatók 
 

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a  www.conrad.com/downloads weboldalról, vagy szkennelje be 
az ott megjelenített QR-kódot.  Kövesse a web-oldal útmutatásait. 

 

A szimbólumok magyarázata 
A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, 
például áramütés.  

 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az úmutatóban, amelyeket 
okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.  

 

A nyílszimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat. 

 

Biztonsági tudnivalók 
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat 
tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a 
szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy 
anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a 
szavatosság és a garancia is. 

 

 

a) Személyek / termék biztonsága 

 

• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek  játékszernek 

tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.  
• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, 

magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 
• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
• Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje 

meg véletlen használattól.  A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek 
- látható sérülései vannak, 
-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy  
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés 
következtében is megsérülhet. 

• Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, 
amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja. 

• A terméket csak száraz környezetben működtesse. Kerülje el a trópusi klímát és a magas 
levegő páratartalmat. 

• Ne csatlakoztasson egymásba több időkapcsoló órát. 
• Ne takarja le a készüléket működés közben.  
• A terméket nedves kézzel ne dugja be illetve ne húzza ki az aljzatból. 
• Biztonsági okokból vihar esetén húzza ki a terméket a hálózati dugaszaljból. 
• A termék legyen mindig könnyen hozzáférhető. 
• A termék csak kihúzott hálózati csatlakozásnál feszültségmentes. 

• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező 
kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti a terméket.  Hagyja a készüléket először 
szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez 
több óra hosszat is eltarthat.  

• Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó 
edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal 
áramtalanítsa a hozzá csatlakoztatott hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító 
lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. Ezután a készüléket nem 
szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe. 

• Ne terhelje túl a heti időkapcsoló órát. A maximális teljesítmény-/áramfelvétele 3680 W / 16 
A. 

• Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos 
berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait is.  

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, 
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy 
szakműhellyel végeztesse.  

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, 
forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez. 

 

b) Elemek / akkuk 
• A készülék fixen beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet cserélni.  
• Kerülje az akkumulátor sérülését.  Az akkumulátor köpenyének a sérülése következtében 

robbanás- és tűzveszély keletkezik. 
• Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az akkumulátort, ill. a 

készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn! 
• Rendszeresen töltse fel az akkumulátort, amikor nem használja a készüléket. Az 

alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az akkumulátor előzetes 
kisütése.  

 

Kezelőszervek 
 

 

SET nyomógomb  

CLOCK/OK gomb  

 

RESET gomb 

 

PROG gomb 

 

UP/CLEAR gomb 

 

Használatba vétel 
 

Vegye ki a készüléket a csomagolásból, és vizsgálja meg, hogy nincs-e szállítási sérülése. Csatlakoztassa 
a heti kapcsolóórát egy megfelelő védőérintkezővel ellátott csatlakozó aljzathoz. A kijelző felgyullad és 3 
másodpercen keresztül az összes fenti jel megjelenik rajta. Ha a készülék kijelzője nem tud normálisan 
működni, a készüléket visszaállíthatja a  RESET gombbal. Ehhez tartsa a RESET gombot kb. három 
másodpercig megnyomva. Adja meg ezután a következő funkciók programozásának beállítási adatait: 
Óraidő � Kapcsoló óra � Véletlen funkció � Visszaszámlálás funkció 
A kijelzőn a hét napjai hétfőtől vasárnapig 1-től 7-ig terjedő számokkal vannak jelölve. 

 

A hét napjainak jelzése Gombok ismertetése 
1 MO - hétfő (ang. Monday) SET Kiválasztás 

2 TU - Kedd (ang.Tuesday) CLOCK Óraidő 

3 WE - szerda (ang. Wednesday) OK Megerősítés 

4 TH - csütörtök (ang. Thursday) RESET  Visszaállítás 

5 FR - péntek (ang. Friday) PROG  Programozás 

6 SA - szombat (ang. Saturday) UP (fel) Idő beállítás, előre számolva 

7 SU - vasárnap (ang. Sunday) CLEAR Törlés 

 

a) Óraidő beállítása 
1. Tartsa a "CLOCK" gombot  kb. 3 másodpercig nyomva, az óraidő beállító módba való kapcsoláshoz. A 

kijelzőn „CLOCK” (óra) jelenik meg. 
2. Nyomja meg a „SET“ gombot. A „HOURS“ (óra) előtt villog a ► szimbólum. 
3. Nyomja meg annyiszor az „UP“ gombot, amíg a kívánt óra számértéke a kijelzőn meg nem jelenik. 

Tartsa az „UP“ gombot nyomva, amíg az óra kijelzés gyorsan átfut.  Ugyanez alkalmazható a következő 
„MINUTES“ (perc) és „WEEKS“ (a hét napja) beállításoknál. 

4. Nyomja meg a „SET“ gombot. A „MINUTES“ (perc) előtt villog a ► szimbólum. 
5. Nyomja meg annyiszor az „UP“ gombot, amíg a kívánt perc számérték a kijelzőn meg nem jelenik. 
6. Nyomja meg a „SET“ gombot. A „WEEKS“ (hét napja) előtt villog a ► szimbólum. A "WEEKS“ 

kijelzésnél a hét napja választható ki.  
7. Nyomja meg annyiszor az „UP“ gombot, amíg a hét megfelelő napja (hétfőtől vasárnapig), a kijelzőn 

meg nem jelenik. 
8. Az óraidő módba kapcsoláshoz, és ennek kijelzéséhez nyomja meg az „OK“ gombot. 
9. A „CLOCK“ és a „SET“ gombok egyidejű megnyomásával a mutatott óra értéket egy órával előre vagy 

vissza lehet állítani. Ezzel a beállítással egy lépésben be lehet állítani a nyári- illetve a téli időszámítást. 
A nyári időszámításhoz az órát egy órával előre kell állítani és a kijelzőn „SUMMER“ (nyár) jelenik meg. 

10. A „CLOCK“ és „PROG“ gombok egyidejű megnyomásával az idő kijelzés formát lehet 12 vagy 24 órás 
mód között átállítani. A 12 órás kijelzésmódban a kijelzőn (00.00 és 11.59 óra között) „AM“ (délelőtt) 
vagy (12.00 és 23.59 óra között) „PM“ (délután) jelenik meg. 



b) Az időkapcsoló óra beállítása 
 

1. Csatlakoztasson és kapcsoljon be egy készüléket. 
 

2. Nyomja meg a "PROG" gombot, az  időkapcsoló óra beállítási módjába lépéshez.  A kijelzőn „ON“ (be) 
jelenik meg és az „1“ program sorszám. Max 16 program csoportot lehet programozni. Egy program 
csoport egy bekapcsolási és egy kikapcsolási időpontból áll. 

 

3. Nyomja meg a "SET" gombot, hogy az első program bekapcsolási időpontját beállítsa.  A szimbólum 
 

► villog  az "HOURS" (órák) előtt.  
 

4. Nyomja meg annyiszor az „UP“ gombot, amíg a kívánt óra számértéke a kijelzőn meg nem jelenik. 
 

5. Nyomja meg a „SET“ gombot. A ► szimbólum a "MINUTES" (percek) előtt villog.  Nyomja meg 
annyiszor az „UP“ gombot, amíg a kívánt perc számérték a kijelzőn meg nem jelenik. 

6. Nyomja meg a „SET“ gombot. A „WEEKS“ (hét napja) előtt villog a ► szimbólum. 
 

7. Nyomja meg annyiszor az „UP“ gombot, amíg a hét megfelelő beállítandó napja (a hét napja vagy napok 
kombinációja) a kijelzőn meg nem jelenik. A hét beállítható napjai a kijelzőn a következő sorrendben 
jelennek meg: 

 

MO → TU → WE → TH → FR → SA → SU 
→ MO TU WE TH FR → SA SU → MO TU WE TH FR SA 
→ MO WE FR → TU TH SA → MO TU WE → TH FR SA 

 

→ MO TU WE TH FR SA SU (hé-kedd-sze-csüt-pé-szo-vas) 
 

8. A „PROG“ gombot megnyomva erősítse meg a beállítást és lépjen át a kikapcsolási időpont 
beállításába. A kijelzőn „OFF“ (ki) jelenik meg. A 2 - 8 lépések szerint állítsa be a kikapcsolási időt is. 

 

9. A „PROG“ gomb megnyomásával további be- és kikapcsolási időpontokat programozhat, vagy nyomja 
meg az „OK“ gombot, az óraidő kijelzés módba lépéshez. Ha további be- és kikapcsolási időpontokat 
akar programozni, járjon el a 2 ...9 lépésekben leírtak szerint. 

 

10. Az óraidő módban nyomja meg a „SET“ gombot, az „AUTO“ „ON“ vagy „OFF“ módok közötti 
választáshoz. Az egyes módok a következő sorrendbn kapcsolódnak be:  

 

AUTO (feszültségellátás bekapcsolva. Időkapcsoló óra aktiválva) 
→ ON (feszültségellátás bekapcsolva.  Időkapcsoló óra deaktiválva) 

 

 

→ OFF (feszültségellátás kikapcsolva. Időkapcsoló óra deaktiválva) 
 

11. Ha egy programot törölni szeretne, nyomja meg a „PROG“ gombot annyiszor, amíg a törlendő program 
meg nem jelenik. Minden bekapcsolási időt és kikapcsolási időt külön kell törölni. A kiválasztott program 
törléséhez nyomja meg a „CLEAR“ gombot. A programot a készülék azonnal törli. Biztonsági lekérdezést 
a készülék nem végez. 

 

c) Véletlen funkció 
 

Ha a véletlen funkció aktiválva van, az elsőbbséget élvez a programozott be- és kikapcsolási időkkel 
szemben. Nem szükséges időt programozni, ha a véletlen funkció aktiválva van. A véletlen funkció 18.00 
óra és 6.00 óra között több ízben, maximálisan 1 órai időtartamra egy be-/kikapcsolási ciklusra aktiválódik. 

 

Nyomja meg a „SET“ gombot, az „AUTO“ kiválasztásához. A véletlen funkció aktiválásához vagy 
deaktiválásához nyomja meg egyidejűleg a „SET“ és az „UP“ gombokat. A kijelzőn megjelenő „RANDOM“ 
üzenet mutatja, hogy a véletlen funkció aktiválva van. 

 

d) Visszaszámlálási funkció 
 

Ezt a funkciót egy készüléknek bizonyos idő eltelte utáni be- vagy kikapcsolására lehet használni. Ezért a 
visszaszámláló funkció csak az „ON“ (be) és „OFF“ (ki) módban működik. Az „ON“ módban a feszültséget a 
beállított idő után a funkció kikapcsolja. Az „OFF“ módban a feszültséget a beállított idő után a funkció 
bekapcsolja. A be- vagy kikapcsolásig tartó időt a következőképp kell beállítani: 

 

1. Csatlakoztasson és kapcsoljon be egy készüléket. 
2. Nyomja meg egyidejűleg a „PROG“ és „UP“ gombokat, a visszaszámlálás funkció programozásához. A 

kijelzőn a „COUNTDOWN“ (visszaszámlálás) villog. Az időt 1 perc és 99 óra és 59 perc között lehet 
beállítani. 

3. Nyomja meg a „SET“ gombot. A „HOURS“ (óra) előtt a ► szimbólum villogni kezd. 
4. Nyomja meg annyiszor az „UP“ gombot, amíg a kívánt óra számértéke a kijelzőn meg nem jelenik. 

Tartsa az „UP“ gombot nyomva, amíg az óra kijelzés gyorsan átfut.  Ez alkalmazható a következő 
„MINUTES“ (perc) beállításnál is. 

5. Nyomja meg a „SET“ gombot. A „MINUTES“ (perc) előtt villog a ► szimbólum. 
6. Nyomja meg annyiszor az „UP“ gombot, amíg a kívánt perc számérték a kijelzőn meg nem jelenik. 
 

7. Nyomja meg az „OK“ gombot a visszaszámlálás elindításához. A kijelzőn a „COUNTDOWN“ villog és 
a programozott idő visszafelé futását a kijelzőn le lehet olvasni. 

8. A beállított visszaszámlálási idő után a készülék az üzemmódtól függően be- vagy kikapcsol. 
9. Nyomja meg egyidejűleg a „PROG“ és „UP“ gombokat, a visszaszámlálás funkció deaktiválásához. 

Ápolás és tisztítás 
 

• Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek 
a készülékházat károsítják, sőt, a működést is befolyásolhatják. 

• Tisztogatásnál húzza ki az időkapcsoló órát a dugaszoló aljzatból. 
 

• Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket. 
 

• A termékben nincsenek karbantartást igénylő alkatrészek, sohase nyissa fel vagy szedje szét. 
 

• A készülék külsejét elegendő egy száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. Ne nyomja rá erősen a ruhát a 
házra, mert karcolásokat okozhat. 

• A port a készülékről hosszúszőrű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani. 

 

Eltávolítás 
 

a) Készülék 
 

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a 
háztartási szemétbe! 

 

 

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 

 

b) Elemek és akkumulátorok 
 

 Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására.  
Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni. 

 

 

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a 
háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb 
nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken 
és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található). 

 

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásaink, fiókjainkban, 
valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak.  
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul  a környezete védelméhez. 

 

Műszaki adatok:  
 

Üzemi feszültség.................................230 V/AC, 50 Hz 

 

Áthidaló akku..................................... 1 db 2,4 V 40 mAh NiMH akku 

 

Kapcsolási teljesítmény.............................. max. 3680 W 

 

Kapcsolási áram..................................max. 16 A 

 

Készenléti teljesítmény felvét..... 0,45 W 

 

Programok 16 db be- és kikapcsoló program 

 

Beállítási idő.........................................min. 1 perc, max. 7 nap 

 

Óraidő kijelzés.................................... 24 vagy 12 órás formában 

 

Tárolási-/üzemi hőmérséklet: ............................... 0 ... 50° C 

 

Méret (Szé x Ma x Mé)......................: ...73 x 145 x 80 mm 

 

Súly ............................................................... 202 g 

 

e) Készülék visszaállítása 
 

Hibás viselkedés esetén, vagy ha a gombok megnyomása után a kijelző nem helyes értéket mutat, nyomja 
meg a „RESET“ gombot. Ehhez használjon egy legömbölyített hegyű tárgyat, vagy egy gemkapcsot. A 
készülék visszaállítja az összes adatot a gyári értékre. Az óraidőt, valamint a programozott időket ezután 
újra meg kell adni. 

 

Ha az akku még nincs teljesen lemerülve és még egy csekély energia van benne, a kijelző nem 
kapcsol be. Csatlakoztassa az időkapcsoló órát egy dugaszoló aljzathoz (230 V/AC, 50 Hz) és 
nyomja meg a „RESET“ gombot, a készülék visszaállításához és a kijelző aktiválásához. 

 

Ha a beépített akku teljesen lemerült, csatlakoztassa az időkapcsoló órát egy dugaszoló 
aljzathoz. A kijelző azonnal bekapcsolódik.  

 

 

 

 

 

Ez a Conrad Electronic  SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja.  
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