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Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 

Digitális időkapcsoló óra LZV 6119 

Ennek a terméknek a beszerzésével Ön egy minőségileg magas értékű GEV termék mellett döntött.   Kérjük, olvassa el gondosan ezt a használati 
útmutatót, hogy biztosítani tudja a készülék tökéletes működését.  Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy később, szükség esetén bele tudjon nézni. 

Kezelő szervek (A. ábra). 

1 MASTER CLEAR: Törli a memória összes adatát, beleértve az aktuális óraidőt, és minden programot.  
2 RANDOM: véletlenszerű be- és kikapcsolási funkció 
3 ÓRA:  

-Az aktuális óraidő beállítható a WEEK, HOUR, MIN gombokkal kombinálva 
-A 12 vagy 24 órás mód beállítása a TIMER gombbal kombinálva 
-A nyári időszámítás funkció az ON/AUTO/ OFF gombbal kombinálva állítható be.  

4 IDŐZÍTŐ: A programok beállíthatók a WEEK, HOUR, MIN gombokkal kombinálva 

5 ON/AUTO/OFF: Az időkapcsoló óra üzemmódjainak választása 

6 WEEK: A hét beállítása a CLOCK gombbal, vagy a TIMER gombbal kombinálva 
7 HOUR: Az órák beállítása a CLOCK gombbal, vagy TIMER gombbal kombinálva 
8 MIN: A percek beállítása a CLOCK gombbal, vagy TIMER gombbal kombinálva 
9 RST/RCL: Visszaállító gomb  
10 LED: Állapotjelző 

Az LC kijelzőn látható jelzések magyarázata (B ábra). 

MO = hétfő  
TU  = kedd  
WE  = szerda 
TH  = csütörtök 
FR  = péntek 
SA  = Szombat 
SU  = Sonntag 
ON  = BE 
OFF = KI 
AUTO = az időkapcsoló óra a programozó módban van 
S = nyári időszámítás 
R = a véletlenszerű funkció aktív 

 

Biztonsági tudnivalók: 
Olyan károk esetén, amelyek a jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek, elvész a garancia. A következményes károkért nem vállalunk 

felelősséget.   Tárgyi- vagy személyi sérülésekért, melyek szakszerűtlen használatból, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, 
nem vállalunk semmilyen felelősséget. Ilyen esetekben minden szavatosság- és garancia igény megszűnik.  Biztonsági- és engedélyezési okokból nem 
tilos a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása. A készülékeket ne dugaszolja egymás után. A dugaszoló aljzat csak kihúzott hálózati dugó 
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esetén feszültségmentes! Csak száraz beltéri helyiségben használható. 
 

Az első használatba vétel 

Dugja be az időkapcsoló óra dugóját kb. 14 órára egy konnektorba, hogy a belső, beépített akku az áthidalási funkcióhoz feltöltődhessen.  

- Master Clear/Minden beállítás törlése 
Nyomja meg egy hegyes tárggyal a MASTER CLEAR (1) gombot. Ezzel minden adatot töröl, és megteremti az előfeltételeket az óra beállításához.  Az LC-kijelzőn 
(10) kb. 3 másodpercre megjelenik az összes látható szimbólum (tesztfunkció), majd az óraidő 0:00:00 MO AUTO. 
 

Az óraidő beállítása 

Az óraidő beállítása előtt, ha aktuális, a nyári időszámításra (+1 óra) kell átállítani az órát).  Lásd a  „Nyári-téli időszámítás" fejezetet 
- Nyomja egyszerre a CLOCK és WEEK gombokat, a hét napjának beállításához. 
- Nyomja egyszerre a CLOCK és HOUR gombokat, az óra kijelzés beállításához. 
- Nyomja egyszerre a CLOCK és MIN gombokat, a perc kijelzés beállításához. 

- Példa: 
Óraidő beállítás Reset (visszaállítás) után kedd  13:26 órára 

- Nyomja 1-szer egyszerre a CLOCK (3) és WEEK (6) gombokat/a TU kijelzés jelenik meg. 

- Nyomja egyszerre a  CLOCK (3) és HOUR (7) gombokat 13-szor/ Kijelzés 13:00 
- Nyomja egyszerre 26-szor a CLOCK (3) és MIN (8) gombokat/ Kijelzés: 13:26 

 

-24h/12h 

Ha egyszerre nyomja meg a CLOCK (3) és TIMER (4) gombokat, átkapcsolhat a 24- illetve 12 órás kijelzési mód között.  (12 órás üzemmód = 1 AM - 12 AM & 1 
PM - 12 PM). A 12 órás üzemmódban d.u. PM jelenik meg a kijelzőn.  

- Nyári - téli időszámítás 

Nyomja egyszerre a CLOCK (3) és ON/AUTO/OFF (5) gombot. Az óraidő 1 órával előbbre áll be (nyári időszámítás) és a kijelzőn jobboldalon megjelenik a nyári 
időszámítás szimbóluma. E lépéseket ismételve, beállítható a téli időszámítás.  

 

A kapcsolóóra programozása 

Az időkapcsoló óra 10 programhellyel rendelkezik. Minden programhelyhez egy bekapcsolási idő „ON“ és egy kikapcsolási idő „OFF“ programozható. Egy 
programhely egyes hétköznapokra vagy előre meghatározott napi blokkokra programozható. 

A következő napi blokkok állíthatók be: 
HÉ - SZO (egész hét), HÉ - SZO (egyes napok), HÉ - PÉ, SZO - VA, HÉ - SZO, HÉ + SZE + PÉ, KE + CSÜT + SZO, HÉ - SZE, CSÜT - SZO, HÉ + SZET + PÉ + 
SZO. 
Ajánlatos a kívánt programozást előzőleg felírni, ez megkönnyíti a beadást. A programozó módba való jutáshoz a (4) gombot egyszer megnyomni. Megjelenik „ON 
1“. Az 1. programhely bekapcsolási adatai jelennek meg. Ha a kapcsolási blokk üres, az óraidő helyén  „--:--“  jelenik meg. 

- A (6) gombbal a hét napja beállítható / a napi blokk kiválasztható.  
- Az órák kijelzését a (7) gombbal lehet beállítani.  

- A (8) gomb újbóli nyomásával a percek kijelzése állítható be.  
- Egy rövid nyomással a (4) gombra megjelenítheti az 1. programhely kikapcsolási adatait. Programozza itt az 1. programhely kikapcsolási időpontját. Az 

eljárás azonos azzal, amit a bekapcsolási időpontnál ismertettünk.  

- Példa: 

Az időkapcsoló óra hétfőtől péntekig kapcsoljon be 16:05 órakor, és kapcsoljon ki 22:10 órakor.  Programozzuk az 1. programhelyet. 
- Nyomja 1-szer a TIMER (4) gombot: 1 ON jelenik meg.  
- Nyomja 1-szer a WEEK (6) gombot: a hét napjai jelennek meg.  

- Nyomja a WEEK (6) gombot annyiszor, hogy a hét HÉ/KE/SZE/CSÜT/PÉ  napjai jelenjenek meg.  
- Nyomja a HOUR (7) gombot addig, amíg az óra kijelzésen 16 meg nem jelenik.  
- Nyomja a MIN (8) gombot addig, amíg a perc kijelzésen 05 meg nem jelenik.  
- Nyomja 1-szer a TIMER (4) gombot: 1 OFF jelenik meg.  
- Nyomja 1-szer a WEEK (6) gombot: a hét napjai jelennek meg.  
- Nyomja a WEEK (6) gombot annyiszor, hogy a hét HÉ/KE/SZE/CSÜT/PÉ  napjai jelenjenek meg. 
- Nyomja a HOUR (7) gombot addig, amíg az óra kijelzés 22 meg nem jelenik.  
- Nyomja a MIN (8) gombot addit, amíg a perc kijelzésen 10 meg nem jelenik.  

 

-Törlés / deaktiválás (kikapcsolás) 

Az egyes programok felülírhatók vagy deaktiválhatók (kikapcsolhatók).  A felülírásra vonatkozóan ld.: Kapcsolóóra programozása c. szakaszt.  Egy program 
deaktiválására nyomja meg a visszaállító   (9)  gombot, programozó üzemmódban.  A beállított idő helyén „--:--“ jelenik meg. A deaktivált programokat a visszaállító R 
(9) gomb újbóli nyomásával ismét lehet aktiválni.  

Véletlenszerű bekapcsolási funkció 

A RANDOM (2) gomb nyomásával a véletlen funkció (ami csak az „AUTO“ kapcsolásváltozatban lehetséges) aktiválható vagy deaktiválható.  Ezt a kijelzőn az „R“ 
kijelzés nyugtázza.  A véletlen funkció bekapcsolása következtében a dugaszoló aljzat 06:00 PM és 06:00 AM között egy 10 - 31 perc közötti "időablak" tartamára 
bekapcsolódik.  

A programozás aktiválása - manuális be- és kikapcsolás 

Az ON/AUTO/OFF (5) gomb nyomása által a programozás aktiválódik, vagy a dugaszoló aljzat kézzel BE ill. KI kapcsolható.  
Lehetséges 3 változat, amelyeken többszöri ON/AUTO/OFF (5)  gombnyomással sorban át lehet kapcsolni: 

ON = a dugaszoló aljzat tartósan bekapcsolt állapotban van, a beállított programok nincsenek figyelembe véve.  
AUTO = a dugaszoló aljzat a megadott időpontokban BE- és KI kapcsolódik. 
OFF = a dugaszoló aljzat tartósan bekapcsolt állapotban van, a beállított programok nincsenek figyelembe véve 

A véletlen kapcsolási funkció (akkor is, ha ki van jelezve) az  ON és OFF pozíciókban nem működtethető.  

Az időkapcsoló óra csatlakoztatása (C ábra) 

Az óraidő és a programok beállítása után dugja be az időkapcsoló órát a dugaszoló aljzatba, és a kapcsolandó készüléket az időkapcsoló órába.  Gondoskodjon róla, 
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hogy, amennyiben a fogyasztó készüléknek saját kapcsolója van, ez "ON" (be) állásban legyen.   

Vegye figyelembe a maximális terhelést! 

Tudnivalók az elemekről és akkumulátorokról 

Az elhasznált elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni.   A használt elemek tulajdonosa törvényileg köteles ezeket leadni, és ezt 
ingyenesen meg tudja tenni a vásárlás helyén. 
Az elemek és akkuk környezetre és egészségre ártalmas anyagokat tartalmaznak, ezért szakszerűen kell őket ártalmatlanítani. 

Tudnivalók az újrahasznosításról 

Ezt a készüléket nem szabad a háztartási hulladék közé helyezni. Régi készülékek tulajdonosai törvényileg kötelesek ezeket a készülékeket szakszerűen 
ártalmatlanítani. Bővebb információkat az állami- vagy területi illetékes önkormányzat hatóságainál kaphat. 
 
 

Műszaki adatok 

Üzemelési feszültség 230 V~50Hz,   

Kapcsolási teljesítmény max. 3.600 W,   

Teljesítmény felvétel kb. 0,5 W 
Környezeti hőmérséklet:  -10°C … + 40°C,  
Névleges áram max. 16 A (ohmos terhelés) 

max. 2A induktív terhelés (pl. motorok) ................................................. 
Tárhelyek 20 (10 x BE/10 x KI) 
Vizsgálati jel INTERTEK/GS 
Típus:  TGE-1LA 
Védettség:   IP 20 
Érintésvédelmi osztály...................I 
Méret   Szé 70 x Ma 75 x Mé 78 mm 
μ = érintkező nyílás táv < 1,2 mm 

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát, előzetes értesítés nélkül, fenntartjuk. 
 
Gutkes GmbH 
Rehkamp 13 
30853 Langenhagen Németország 
Fax: +49 (0)511/95 85 805 
www.gev.de service@gev.de 

http://www.gev.de/
mailto:service@gev.de

