
47665- Τετράγωνο χρονόμετρο
Οδηγίες λειτουργίας

Προγραμματισμός χρόνων ON/OFF

Πιέστε τα λευκά τμήματα για τον αντίστοιχο χρόνο προς τα κάτω, έτσι ώστε να προγραμματίσετε τους χρόνους ΟΝ. Κάθε τμήμα αντιστοιχεί σε ένα βήμα 15 λεπτών. Πιέστε προς τα κάτω τον αντίστοιχο
αριθμό τμημάτων (βήματα 15 λεπτών) για να ορίσετε το εύρος χρόνου που απαιτείται.

Ορισμός τρέχοντος χρόνου

Το χρονόμετρο της οθόνης στρέφεται δεξιόστροφα μέχρι το βέλος του εσωτερικού δακτυλίου του επιλογέα να δείξει τον ακριβή χρόνο.

Σύνδεση του χρονομέτρου σε υποδοχή κεντρικών αγωγών- Σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών με το χρονόμετρο

Εισάγετε το βύσμα του χρονομέτρου σε πρίζα τύπου Schuko 230V. Έπειτα εισάγετε το βύσμα της ηλεκτρικής συσκευής στην πρίζα τύπου Schuko του χρονομέτρου. Ο κεντρικός διακόπτης της ηλεκτρικής
συσκευής που πρόκειται να ελεγχθεί πρέπει να βρίσκεται στη ρύθμιση ON.

Εγχειρίδιο διακοπτών ΟΝ/ΟFF

Ο κόκκινος διακόπτης ON/OFF στο επάνω μέρος του χρονομέτρου επιτρέπει στο χρήστη να θέσει τη συσκευή σε μόνιμη λειτουργία. Τοποθετήστε το διακόπτη στην ρύθμιση «Ι» για να θέσετε σε μόνιμη
λειτουργία το χρονόμετρο. (Το τμήμα της ρύθμισης «OFF» αγνοείται) αλλά το ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί. Το κανονικό πρόγραμμα επαναλαμβάνεται όταν ο διακόπτης γυρίζει πίσω στη ρύθμιση «OFF»
(ένδειξη ρολογιού).

Τεχνικές Πληροφορίες

- 230 V ~ / 50 Hz
- 16 A στο ωμικό φορτίο; 2A σε επαγωγικό φορτίο (μηχανοκίνητες συσκευές)
- Εικοσιτετράωρη σειρά μετατροπής (σε βήματα 15 λεπτών)
- Επικυρωμένο από GS

Οδηγίες Ασφαλείας

- Για να αποτραπεί η υπερθέρμανση του χρονομέτρου πρέπει το χρονόμετρο να συνδεθεί άμεσα μόνο με μια υποδοχή κεντρικών αγωγών και να μην συνδεθεί ποτέ με καλώδιο προέκτασης ή
προσαρμογέα .

- Χρησιμοποιείτε το χρονόμετρο σε ξηρά μέρη.
- Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το χρονόμετρο υπαίθρια
- Αποσυνδέστε πάντα το χρονόμετρο από τους κεντρικούς αγωγούς πριν το καθαρίσετε.
- Καθαρίστε το χρονόμετρο μόνο με στεγνό ύφασμα.
- Περιστρεφόμενες συσκευές δεν πρέπει να εισάγονται στο χρονόμετρο.
- Ένα ελαττωματικό χρονόμετρο πρέπει να αποσυνδεθεί αμέσως από τους κεντρικού αγωγούς και να μην χρησιμοποιηθεί πάλι.
- Οι επισκευές πρέπει να ολοκληρωθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Κρατήσατε μακριά τα παιδιά από το χρονόμετρο, όπως και με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
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