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

"EMT446" mechanikus időkapcsoló óra 
Rend. sz.: 61 05 70 

Rendeltetés:  
A termék egy dugaljjal rendelkezik, amelyet a beépített 
mechanikus időkapcsoló órával be- vagy ki lehet kapcsolni. 
Ezáltal egy hozzá csatlakoztatott elektromos fogyasztó, pl. 
egy kültéri lámpa vagy más készülék automatikusan be- 
vagy kikapcsolható.  
A termék csak száraz, zárt beltéri helyiségben, és védett 
külső térben (pl. egy eresz alatt, garázsban, stb.) 
üzemeltethető. Az elhelyezésnél ügyelni kell, egyébként 
életveszélyes áramütés veszélye is fennállhat. 

A jelen útmutató biztonsági és kezelési utasításait 
okvetlenül be kell tartani. Üzembe helyezés előtt 
okvetlenül olvassa el az útmutatót! 

Szállítás tartalma:  
• „EMT446” időkapcsoló óra 
• Útmutató 

Biztonsági tudnivalók 

  

 

•••• Olyan termék- vagy személyi károkért, amelyek az 
útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából, 
szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások 
be nem tartásából származnak, a gyártó és 
forgalmazó nem vállal felelősséget, ezekre a garancia 
nem érvényes.  

• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a készülék 
kinyitása, átalakítása, átépítése tilos! 

• A termék az I. érintésvédelmi osztályba tartozik. 
Feszültségforrásként csak szabványos, védővezetős 
(230VAC/50Hz) hálózati dugalj alkalmazható.  

• Gyerekek kezébe nem való.  
• Az „IP44” védettség azt jelenti, hogy a termék védve van 

aktív vagy mozgó tárgyak, szerszámok, vezetékek 
érintésével szemben, melyek átmérője 1 mm-nél nagyobb  
(kivétel: a hálózati dugasz érintkezők nyílásai) valamint 
védve van fröccsenő víz ellen. Utóbbi ok miatt nem 
szabad közvetlen vízsugárnak (pl. kerti tömlő stb.) kitenni.  

• A terméket beltéren vagy védett külső térben 
működtesse, pl. egy eresz alatt, vagy a garázsban. Ne 
tegye ki közvetlen csapadéknak, mert ez életveszélyt 
jelenthet! 

• Ne blokkolja soha a dugalj borítóját, ill. az időkapcsoló 
órán lévő átlátszó borítótt. Ha nem használja a 
készüléket, a borításokat a beépített rugókkal 
automatikusan és tökéletesen engedje záródni.  

• Ha készülékeket, csatlakozó- vagy hosszabbító kábeleket 
tartósan kültéren kíván működtetni (pl. lámpák, szivattyúk, 
stb.) azoknak erre alkalmasnak kell lenni. Vegye 
figyelembe ezen termékek használati útmutatóját! 

• Ne terhelje túl a készüléket! A maximális csatlakozó 
terhelés a 3680W-ot (csak ohmos) nem lépheti túl.  

• Nedves hálózati dugaszt nem szabad a termék dugaljába 
bedugni; életveszély! 

• A csatlakoztatott készülék dugóját soha ne húzza ki a 
kábelnél fogva, hanem fogja meg magát a dugót (előzőleg 
emelje meg a dugalj fölötti védőborítót).  

• Ne nyissa ki a borítókat esőben vagy havazáskor, és ilyen 
esetben ne dugaszoljon készüléket ki vagy be.  

• A csomagolóanyagot ne hagyja szanaszét heverni.  
• A készüléket óvja ütéstől, lökéstől, vagy leeséstől.  
• Ha a készülék háza megsérült, ne próbálja tovább 

működtetni! Ha még a hálózathoz van kapcsolva, ne 
érintse meg! Először áramtalanítsa a konnektort, amihez 

csatlakoztatva van (a biztosító automata 
lekapcsolásával). Csak ezután húzza ki a kapcsolóórát a 
konnektorból, és húzza ki a csatlakoztatott készüléket. 
Vigye a terméket szakemberhez, vagy selejtezze le a 
környezetvédelmi szabályok szerint.  

Üzembe helyezés 
Dugja be a készüléket egy hálózati védőérintkezős 
konnektorba (rácsatlakoztatott készülék nélkül!).  

 

A kapcsolóórát védett külső térségben csak az 
ábrán bemutatott helyzetben szabad működtetni. 
(Ábra az eredeti, többnyelvű útmutatóban.) A 
dugaljnak felül kell lennie, az idő beállító 
forgatható keréknek lent. A két védőborító csak 
felfelé nyitható.  

 
Az óraidő beállítása  
Az átlátszó borítót hajtsa egyik kezével felfelé. A másik 
kézzel forgassa a külső beállító gyűrűt a rányomtatott 
óraidőkkel az óra járásával egyezően, amíg a nyíl a gyűrűn 
belül nem mutat az aktuális óraidőre. Zárja vissza a borítót. 

 

Az állító gyűrűt csak az óra járásával egyezően 
forgassa: a gyűrű könnyen forgatható. Az óra 
járásával ellenkező irányú forgatás nem 
lehetséges, ne erőltesse! Az óra tönkremehet! 

Az időkapcsoló óra csak akkor működik, ha áramellátást 
kap, tehát be van dugva egy aktív konnektorba.  

Be-kikapcsolási idők beállítása  
A 48 db szegmenssel (óránként 2 db) a be- ill. kikapcsolási 
idők 30 perces időközökben állíthatók be. Egy lefelé nyomott 
szegmens aktiválja a dugaljat (feszültség van, a 
csatlakoztatott fogyasztó be van kapcsolva), a felfelé tolt ill. 
kihúzott szegmens kikapcsolja a dugaljat (nincs feszültség, a 
csatlakoztatott fogyasztó ki van kapcsolva).  
Példa: Egy lámpát pl. 22 és 23 óra között kíván bekapcsolni: 
nyomja a két szegmenset 22 és 23 óra között lefelé. A többi 
szegmensnek kihúzva kell lennie.  

 
Az időkapcsoló óra kialakítása következtében 
(mechanikus meghajtás és kapcsolás) a 
kapcsolási idő és az óraidő között lehet eltérés. 
Néhány perces eltérés normálisnak tekinthető! 

 

Egy készülék csatlakoztatása az időkapcsoló órához  
Hajtsa a dugalj borítóját fel.  
Dugja be a csatlakoztatni kívánt fogyasztót a dugaljba (a 
dugó legyen teljesen bevezetve).  

 

A max. 3680 W (230 VAC, 16A, csak ohmos 
terhelés) csatlakozás-teljesítményt nem szabad  
túllépni. Ha a kapcsolóórát védett kültéri területen 
működteti, akkor csak olyan dugasz dugható bele, 
amely az IP44 védettségnek megfelel.  

 

Karbantartás, tisztítás  
• A készülék nem igényel karbantartást, ne nyissa ki, ne 

szedje szét.  
• Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugaljból; távolítsa el a 

rákötött fogyasztót is.  
• Tisztítsa meg a kapcsolóóra külső felületét egy száraz, 

tiszta, puha ruhával. Semmi esetre ne használjon erős 
tisztítószereket vagy oldószereket.  

• A külső felület erősebb szennyeződésénél langyos vízzel 
átitatott ruhát használjon. Soha ne merítse a terméket 
vízbe! 

 

Tisztítás után hagyja a kapcsolóórát teljesen 
megszáradni, mielőtt újból használja, mert 
különben áramütés veszélye állhat fenn! 

 

Ártalmatlanítás, selejtezés 

 

Elektromos és elektronikus termékeket nem 
szabad a háztartási szemétbe tenni.  
Ha a készülék használhatatlanná vált, selejtezze 
az érvényes előírásoknak megfelelően.  

 


