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Digitalna tedenska stikalna ura
Št. izdelka: 198520

Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na zagon in
uporabo. Če izdelek predate tretji osebi, poskrbite za to, da ji izročite tudi ta navodila za uporabo.
Prosimo vas, da pred prvo uporabo pozorno preberete navodila za uporabo in varnostne napotke.
Shranite jih, da jih boste lahko kadarkoli znova prebrali.

1. Pravilna uporaba
Digitalna tedenska stikalna ura služi kot časovno stikalo za električne naprave, ki delujejo z napetostjo
230 V/AC. Stikalna ura ima na voljo 16 programljivih časov preklapljanja (8 za vklop in 8 za izklop).
Uporabite lahko induktivne ali ohmske električne obremenitve (naprave), ki delujejo z napetostjo 230
V/AC. Največji vhodni tok priklopljene naprave ne sme preseči ohmske obremenitve 16 A oziroma
induktivne obremenitve 3 A.
Naprava je primerna le za DIN letev. Uporabljate jo lahko izključno v zaprtih in suhih prostorih.
Obvezno jo zaščitite pred vlago. Naprava deluje izključno z napetostjo 230 V/AC oz. 50 Hz
(gospodinjski tok).
Zaradi varnostnih razlogov in razlogov CE-konformnosti, je vsakršno nepooblaščeno poseganje v
napravo in njeno spreminjanje strogo prepovedano. Drugačna uporaba od opisane v teh navodilih ni
dovoljena in lahko vodi do poškodb naprave, poleg tega pa je tudi povezana z nevarnostmi, kot so
kratek stik, požar, električni udar in podobno.

2. Vsebina kompleta
-

Tedenska stikalna ura
Navodila za uporabo

3. Varnostni napotki
V primeru poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, se garancijski rok
prekine. Za morebitne nastale posledice ne prevzemamo odgovornosti.
Za materialno škodo in poškodbe oseb, nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali
neupoštevanja varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti. V teh primerih se prav
tako prekine garancijski rok.
Simbol klicaja v trikotniku označuje še posebej pomembne napotke tekom teh navodil za
uporabo.
Osebe/izdelki
- V gospodarskih ustanovah obvezno upoštevajte predpise za varnost in zdravje pri delu.
- Naprava ustreza II zaščitnemu razredu in je primerna za priključitev zgolj na običajno
ozemljeno vtičnico (230 V/AC, 50 Hz). Pazite, da zemeljski priključek ni poškodovan –
življenjsko nevarno!
- Naprava ni igrača, zato jo varujte izven dosega otrok!
- Vhodni tok priklopljene električne obremenitve ne sme preseči 16 A ohmske oz. 3 A
induktivne obremenitve.
- Naprave ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam, ekstremnim temperaturam, direktni
sončni svetlobi, intenzivnim vibracijam ali vlagi.
- Kadar napravo prinesete iz hladnega v topel prostor, je nikoli takoj ne uporabite, saj se zaradi
nastale kondenzacije lahko poškoduje. Počakajte nekaj časa, da se prilagodi sobni
temperaturi ter jo šele nato uporabite.
- Ko je gotovo, da nenevarna uporaba naprave ni več mogoča, jo pospravite izven dosega rok,
da je ne bi po pomoti še kdaj uporabili. Nenevarna uporaba naprave ni več mogoča, ko:
-kaže vidne znake poškodb;
-ne deluje več;
-je bila dlje časa skladiščena pod neugodnimi pogoji;
-je bila izpostavljena težkim transportnim pogojem.
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Ostalo
- Vsa morebitna potrebna popravila in vzdrževalna dela prepustite za to usposobljenemu
strokovnjaku.
- V primeru vprašanj, na katera odgovorov ne najdete v teh navodilih za uporabo, se obrnite na
našo tehnično službo po pomoč.
4. Elementi za upravljanje
a
b
c
d
e

LCD prikazovalnik
- običajen prikaz (časa in statusa)
PROG = tipka za nastavitev programov
R = tipka za brisanje
MAN = Stikalo za preklapljanje načina (samodejni ali ročni
vklop/izklop)
f RST = tipka za resetiranje (povrnitev tovarniških nastavitev)
g D = tipka za nastavitev dneva
h H = tipka za nastavitev ur
i M = tipka za nastavitev minut

5. Priključitev
Priključitev naprave prepustite strokovnjaku, ki je seznanjen z vsemi nevarnostmi, ki
lahko pri tem prežijo.
Pred priključitvijo obvezno izklopite električni tokokrog – odstranite glavno varovalko ali
preklopite avtomatsko varovalko. Zagotovite, da so vsi priklopljeni kabli brez toka. Na
priključne sponke 3, 4 in 5 ne povezujte kablov. Prepričajte se, da so žice izolirane in
priključne točke pokrite. Za povezavo nikoli ne uporabljajte gole žice.
1. Časovno stikalno uro namestite v stikalno omarico hišne instalacije.
2. Pritrdite jo z vijačnimi sponkami.
Oznaka sponke
Kontakt
1–2
Oskrba z napetostjo 230-250 V∼, 50/60 Hz
8–6–7
Preklopni kontakt, maks. stikalna zmogljivost 240 V∼, 16(1) A

6. Upravljanje
Pazite, da se vklopni in izklopni časi medsebojno ne prekrivajo!

a) Konfiguracija časa in dneva
Istočasno pritisnite tipki » « in »D« za nastavitev dneva.
Istočasno pritisnite tipki » « in »H« za nastavitev ur.
Istočasno pritisnite tipki » « in »M« za nastavitev minut.
Za hitro prehajanje naprej tipke » « in »D«, »H« ali »M« pritisnite in zadržite.
b) Konfiguracija časovnega programa
1. Pritisnite tipko »PROG« za vstop v način za nastavitev programa: v spodnjem levem
kotu se pojavi simbol »1ON«.
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2. Pritisnite tipko »D« za nastavitev dneva v tednu.
Dneve v tednu lahko nastavite kot individualne (od ponedeljka do nedelje), izbirate
Pa lahko tudi med naslednjimi kombinacijami (Mo – ponedeljek, Tu – torek, We –
sreda, Th – četrtek, Fr – petek, Sa – sobota, Su – nedelja):
1 kombinacija: »Mo - Tu - We - Th - Fr - Sa- Su«
2 kombinacija: »Mo - Tu - We - Th – Fr«,
3 kombinacija: »Sa – Su«,
4 kombinacija: »Mo - Tu - We - Th - Fr – Sa«,
5 kombinacija: »Mo, We, Fr«,
6 kombinacija: »Tu, Th, Sa«,
7 kombinacija: »Mo, Tu, We«,
8 kombinacija: »Th, Fr, Sa«
3. Pritisnite tipki »H« in »M« za nastavitev časa, ko naj se priklopljena obremenitev
vklopi. Pritisnite tipko »R« za brisanje prikaza in s tem deaktivacijo vklopnega
oziroma izklopnega časa.
4. Za ponovni priklic nastavitve ponovno pritisnite tipko »R«.
5. Pritisnite tipko »PROG« za nastavitev izklopnega časa; v spodnjem levem kotu se
pojavi simbol »1OFF«.
6. Za nastavitev ostalih preklopnih časov (8 vklopnih in 8 izklopnih) ponovite korake od
2 do 5.
c) Izbira načina delovanja
Za izbiro načina delovanja pritiskajte tipko »MAN«, dokler se na prikazovalniku ne pojavi iskani
status. Opazujte spodnji del prikazovalnika, kjer lahko vidite, kateri način delovanja je nastavljen:
AUTO ON = samodejno delovanje – izhod je nastavljen na »EIN« (vklopljen), sponki 6 in 7 sta odprti.
AUTO OFF = samodejno delovanje – izhod je nastavljen na »AUS« (izklopljen), sponki 6 in 7 sta zaprti.
ON = ročno delovanje – izhod je nastavljen na »EIN« (vklopljen), sponki 6 in 7 sta odprti.
OFF = ročno delovanje – izhod je nastavljen na »AUS« (izklopljen), sponki 6 in 7 sta zaprti.
d) Funkcija naključnega izbora
Istočasno pritisnite tipki »D« in »H«. Na prikazovalniku se pojavi simbol »R«. Vklopni in izklopni
stikalni časi bodo naključno podaljšani za 2 do 32 minut.
e) Poletni čas
Istočasno pritisnite tipki »H« in »M« za pomik časa za eno uro naprej. Na prikazovalniku se pojavi
simbol »S«.
f)

Kontrola relejev

S sponkama 3 in 4 ustvarite kratek stik. Tedaj je rele zaprt in sponki 7 in 8 sta medsebojno povezani.
Sicer pa je rele odprt in sponki 6 in 7 sta medsebojno povezani.
g) Resetiranje
Za brisanje vseh nastavitev in povrnitev tovarniških, pritisnite tipko »RST«.
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7. ČIŠČENJE
Napravo čistite zgolj z zunanje strani s suho, antistatično krpo. Za čiščenje ne uporabljajte nobenih
čistilnih sredstev, razredčil ali topil.
8. ODLAGANJE
Napravo po odsluženi življenjski dobi odložite v posebna zbirališče tovrstnih odpadkov.
Odlaganje med gospodinjske odpadke je strogo prepovedano.

9.

TEHNIČNI PODATKI

Oskrba z napetostjo:
Stikalna moč:
Temperatura delovanja:
Popačenje časa:
Dimenzije:

230 V/AC, 50 Hz
maks. 16 A (ohmska obremenitev), maks. 3 A (induktivna obremenitev)
-10 do +60 °C
1 sek/dan
86,5 x 36 x 69 mm
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST
Izdelek: ________________________
Kat. št.: ________________________

Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga
potrošniku. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga
zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne
uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj
z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum prodaje in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim
listom.
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