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Mechaninis taimeris 24h 96 perj. 230V 10-16A 
 
Taimeris skirtas nustatyti kasdienėms programoms 24 valandų periodu. 

 
Saugaus naudojimo informacija: 

• Naudoti tik sieniniam elektros lizdui arba perėjimui (220-240V / 50Hz). 

• Nepalikti kavos virimo aparatų, šildytuvų ar panašių prietaisų veikti su taimeriu be 
priežiūros. 

• Naudoti tik patalpose. 

• Nebandyti pataisyti sugedusio taimerio savarankiškai. 

• Saugoti nuo vandens ir kitų skysčių. 
Taimerio funkcijos: 
Taimerio šone yra  mygtukas, leidžiantys perjungti taimerio funkcijas: 

1.  Taimeris yra neaktyvus, per jį nuolatos praleidžiama elektros srovė. Laiko 
nustatymai neturi įtakos prijungtų prietaisų darbui. 

2.  Taimeris yra aktyvus. Pasirinkus šį režimą, elektros srovę taimeris praleis tik 
užprogramuotu laiku, tai rodys raudona švieselė po laiko nustatymo ratuku. Galima užprogramuoti iki 96 laiko intervalų, 
ilgesnių nei 15 minučių. 

Laiko intervalų programavimas: 

• Ant laiko nustatymo ratuko yra valandos nuo 1 iki 24 ir juodas trikampis. Ratukas sukamas pagal laikrodžio rodyklę. 
Juodas kraštas aplink nustatymo ratuką turi 96 jungiklius, kurie gali būti užprogramuojami 15 minučių intervalais. Tarp 
dviejų pilnų laikų yra 4 jungikliai po 15 minučių.  
Pasirinkti taimerio aktyvavimo laiką.  Atspausti jungiklį norint priskirti 15 minučių intervalą, kurio metu prijungtas 
prietaisas bus maitinamas iš elektros lizdo. 
Juodas trikampis rodo dabartinį laiką. Pasukti ratuką, iki trikampis rodys į esamą laiką. Taimeris paruoštas naudoti. 

• Norint aktyvuoti taimerį, reikia atspausti mygtuką taimerio šone, ekranėlyje turi pasirodyti laikrodžio simbolis. Taimerio 
ratukas pradės suktis laikrodžio rodyklės kryptimi ir užprogramuotais laikais praleis elektros srovę į prijungtą prietaisą. 

Charakteristikos: 
Įtampų diapazonas: 220 – 240 V 50Hz. 
Maksimali apkrova: 16(2)A/ 3500W. 
Darbinė temperatūra: 0°C - +55°C. 
Minimalus nustatomas laiko intervalas: 15 minučių. 

 
Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis atliekomis. 
Atiduoti prietaisą specialioms įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose. 
 
 

 


