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1. Bevezetés 
A teljes használati útmutatót figyelmesen át kell olvasni. Az a visszaszámláló időzítőhöz tartozik, és ennek használatához és 
kezeléséhez fontos tudnivalókat tartalmaz. A termék használatánál valamennyi biztonsági utasítást be kell tartani. Ha a 
visszaszámláló időzítő használatánál kérdései merülnek fel, forduljon a kereskedőjéhez vagy tájékozódjon az Interneten 
www.brennenstuhl.com honlapunkról. A kezelési útmutatót meg kell őrizni és adott esetben harmadik személynek át kell 
adni. 
 
2. A szállítás tartalma 
Közvetlenül a kicsomagolás után ellenőrizni kell a visszaszámláló időzítő szállítás hiánytalanságát. Ezen kívül gondoskodni 
kell a visszaszámláló időzítő kifogástalan állapotának fenntartásáról. 
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3. Műszaki adatok 
Készülék: Visszaszámláló időzítő (időkapcsoló  óra) 
Védettség: IP 20 
Feszültségellátás: 230V~50Hz 
Max. csatlakoztatható teljesítmény: 3680 W (230V~16A) 
Környezeti hőmérséklet: 0°C ... +55°C  
Kapcsolási időtartam: 0-120 perc 
Felhasználás: a visszaszámláló időzítő csak zárt belső helyiségben való használatra alkalmas. A dugaszoló aljzatba a 
védőérintkező be van építve. Az időzítő a beállított idő (max. 120 perc) letelte után a dugaszoló  aljzatot kikapcsolja. 
 
4. Kezelés és felszerelés 
A készülék biztonsági tudnivalói 
• A visszaszámláló időzítőt csak száraz beltéren használja. Ne szerelje fel vizes helyiségekben, fürdőszobában, 
mosókonyhában vagy a szabadban. 
• A visszaszámláló időzítőt nem szabad kitenni szélsőséges hőmérséklet ingadozásoknak, nyomásnak, ütésnek és tartós 
intenzív napsugárzásnak. 
• A kapcsolt kimenetet csak a maximálisan megengedett teljesítménnyel szabad terhelni. 
• A hozzá csatlakoztatott fűtőberendezéseket nem szabad felügyelet nélkül hagyni. 
• A használatban hosszabb szüneteknél a visszaszámláló időzítőt húzza ki a hálózati aljzatból, és tárolja gyerekek számára 
hozzáférhetetlen, hűvös száraz helyen. 
• A visszaszámláló időzítő vagy a hozzá csatlakoztatott fogyasztó hibája esetén az időzítőt nem szabad tovább működtetni, 
azonnal le kell csatlakoztatni a hálózatról és a fogyasztóról. Az időzítőt javítás céljából csak szakember nyithatja fel. 
 
Használat 
A beállító tárcsa (1) mellett lévő tolókapcsolóval (4) az időzítő csatlakozó aljzatához (6) 
csatlakoztatott készülék (fogyasztó) állandó ellátásra kapcsolható (I) vagy a 

visszaszámláló funkcióra ( ) állítható be. A működés ellenőrző fény (5) világít,ha a 
fogyasztó be van kapcsolva. 
 
 

A visszaszámlálási funkcióhoz ( ), az óramutató járásával azonos irányban forgassa 
el a rányomtatott időértékekkel ellátott állító tárcsát (2) addig, amíg a belső gyűrűn lévő 
nyíl a kívánt kapcsolási időre nem mutat. A fogyasztó ekkor automatikusan bekapcsolódik, 

az ellenőrző jelzőfény (5) világít. 
Megjegyzés: Az időzítő csak akkor működik, ha a termék feszültséget kap, ezért ellenőrizze, hogy a dugasz (7) 
megfelelően csatlakozik-e egy aktív csatlakozó aljzathoz. A kapcsolási idő lefutása után a csatlakoztatott fogyasztót a 
készülék egy kattanó hang mellett lekapcsolja és a visszaszámláló kapcsoló is kikapcsolódik (az ellenőrző jelzőfény 
kialszik). Egy újabb kapcsolási folyamat elindításakor a fent leírtakkal azonos módon járjon el. Az időzítő szerkezeti 
kialakításából adódóan (mechanikai meghajtás és kapcsolási művelet) eltérés mutatkozhat a kapcsolási időtartamban. 
Néhány másodperces eltérés természetes! 
 
5. Karbantartás és ápolás 
A termék karbantartást nem igényel, ne nyissa fel és/vagy 
ne szedje szét. Az időzítőt a tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozó aljzatból és válassza le a fogyasztóról. A külsejét 
száraz puha ruhával tisztítsa. 
 
6. Ártalmatlanítás 
Élettartama végén a terméket nem szabad a normál háztartási szemétbe dobni. A terméket egy elektromos és elektronikus 
hulladékok feldolgozására szakosodott gyűjtőhelyen adja le. Tájékozódjon 
a városi vagy községi hatóságnál a termék környezetbarát és szakszerű ártalmatlanításáról. 


