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Mini napi kapcsolóóra 

Rendelési szám: 616020 
 
Rendeltetésszerű használat 
A készüléken van egy dugaszalj, amelyet a beépített mechanikus 
időkapcsoló be- vagy kikapcsol. Ez által automatikusan kapcsolódhat be és 
ki például egy lámpa vagy más, erre alkalmas fogyasztó. A készüléket 
csak száraz, belső helyiségben szabad alkalmazni. 
Feltétlenül vegyük figyelembe a jelen kezelési utasítás biztonsági és 
kezelési előírásait, amelyek nem csak a készülék védelmét szolgálják, 
hanem különösen testi épségünket. Emiatt olvassuk el előbb 
figyelmesen a teljes kezelési utasítást, mielőtt használatba vennénk a 
készüléket. 
 
Biztonsági előírások 
A kezelési utasítás be nem tartásából fakadó károkra nem vonatkozik 
a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle 
felelősséget. 
A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül 
hagyásából eredő anyagi vagy személyi károkért nem vállalunk 
felelősséget. Ezekben az esetekben érvénytelenné válik a garancia. 
• Biztonsági- és engedélyezési (CE) okokból tilos a termék önkényes 

átépítése és/vagy megváltoztatása. 
• A készülék kivitele az I. védelmi osztálynak felel meg. 

Feszültségforrásul kizárólag csak a közüzemi elektromos hálózat 
(230V∼/50 Hz) egy szabványos földelésű dugaszalja alkalmazható. 

• A készülék nem játék. A gyerekek megpróbálhatnak tárgyakat 
bedugni pl. a dugaszalj nyílásain, ami életveszélyes áramütéssel 
járhat.  

• A készüléket csak száraz belső helyiségben szabad használni, és nem 
érheti nedvesség. Ne fogjuk meg nedves kézzel, ugyanígy azt a 
hálózati dugót sem, amelyet a kapcsolóórába akarunk bedugni, mert 
ez életveszélyes áramütést okozhat. 

• Ventilátorokat, fűtő-készülékeket, fűtőventilátorokat vagy 
hozzáférhető fűtőelemmel szerelt fűtőtesteket ne használjuk 
felügyelet nélkül. Ilyen készülékeket lehetőleg egyáltalán ne 
csatlakoztassuk a kapcsoló-órához. Tűzveszély! 

• Óvatosan bánjunk a készülékkel, mert a rázkódások, ütődések vagy a 
még kis magasságból történő leesés is tönkreteheti.  

• Ha sérült a készülék háza, már nem szabad használni. Ha ilyenkor 
még rá van kötve a hálózatra, ne érjünk se hozzá, se a csatlakoztatott 
készülékhez. Kapcsoljuk ki először annak a dugaszaljnak a 
feszültségét, amelyre a kapcsolóóra csatlakozik (kapcsoljuk le a 
kismegszakítót). Majd csak ezután húzzuk ki a kapcsolóórát a 
dugaszaljból, és vigyük szakműhelybe javításra, vagy környezetbarát 
módon távolítsuk el. 

 
Főbb tulajdonságok 

� használat csak száraz, zárt belső helyiségekben, 

� egy védőérintkezős dugaszalj gyerekvédelemmel, 

� a kapcsolóóra kapcsolja a dugaszaljat be- és ki; a legrövidebb 
kapcsolható időtartam 30 perc, 

� csatlakoztatható 230V∼/50 Hz-es dugaszaljra, 

� maximális csatlakozási teljesítmény 3680W (230V∼, 16A), ohmos 
terhelés, 

� környezeti hőmérséklet 0°C ÷ +55°C, 
 
A szállítás részei 

� kapcsolóóra 

� kezelési utasítás 
 
Üzembeállítás 
Dugjuk be a kapcsolóórát (bedugott fogyasztó nélkül) egy védőérintkezős 
hálózati dugaszaljba.  
 
 
 
 
 
Választás az állandó és a kapcsolt üzem között 
A kapcsolóra oldalán található egy tolókapcsoló, amely a fenti 
üzemmódok közötti választásra szolgál. 

„I” állás:  A dugaszalj állandóan be van kapcsolva, a 
 kapcsolóóra beállításai érdektelenek. 
„ ” állás: A dugaszaljat a kapcsolóóra kapcsolja be 
 és ki az adott beállításnak megfelelően. 
 
A pontos idő beállítása. 
Forgassuk az óramutató járásával megegyező irányba a rányomtatott 
óraidőkkel bíró külső állítógyűrűt (a belső gyűrűn lévő nagy nyilat figyelve), 
amíg a „▲” szimbólum nem mutatja a pillanatnyi pontos időt. 
Figyelem! Csakis az óramutató irányába forgassuk a beállítógyűrűt, arra 
könnyen forgatható. Az óramutató járásával ellentétes irányba nem lehet 
elforgatni a gyűrűt, ne alkalmazzunk erőszakot, mert azzal tönkretehetjük 
a kapcsolóórát. 
A kapcsolóra csak akkor jár, amikor feszültséget kap, azaz be van dugva 
egy hálózati dugaszaljba. 
 
A bekapcsolási/kikapcsolási idő beállítása 
A 28 szegmenssel (2 szegmens óránként) 30 perces lépésekben 
beállíthatjuk a bekapcsolási és a kikapcsolási időt. Egy lefelé nyomott 
szegmens aktívvá teszi a kapcsolóórát (van hálózati feszültség), míg a 
felfelé tolt, ill. kihúzott szegmens kikapcsolja a dugaszaljat (nincs hálózati 
feszültség, a csatlakoztatott készülék ki van kapcsolva). 
Figyelem! A kapcsolóóra konstrukciója (mechanikai hajtás és kapcsolási 
folyamat) következtében eltérések adódhatnak a beállított kapcsolási 
időtől. Néhány perces eltérés még normális. 
 
Egy készülék csatlakoztatása a kapcsolóórára 

� Kapcsoljuk ki a készüléket. 

� Dugjuk be a készüléket a kapcsolóóra homlok-oldalán elhelyezkedő 
dugaszaljba. 

Figyelem! Teljesen toljuk be a dugót a kapcsolóra dugaszaljába. 

� Kapcsoljuk be a készüléket. 
 
 

� A kapcsolóórán lévő kapcsolószegmensek állásától függően a 
készülék automatikusan bekapcsolódik, ill. kikapcsolódik (az oldalsó 
tolókapcsoló az „ ” állásban van). 

� A készüléket úgy is bekapcsolhatjuk, hogy az oldalsó tolókapcsolót az 
„I” állásba hozzuk. 

 
Karbantartás és ápolás 
A kapcsolóóra nem igényel karbantartást, ezért sose nyissuk fel, vagy 
szereljük szét. 
Mielőtt tisztítani kezdenénk, húzzuk ki a hálózati dugasz-aljból. A 
készülék külsejét csak egy tiszta és puha ruhával tisztítsuk. Semmi esetre 
se használjunk agresszív tisztítószert, vagy vegyszert, mivel 
megtámadhatják a házat, vagy leronthatják a készülék működését. 
 
Eltávolítás 
Az elhasználódott kapcsolóórát nem szabad a háztartási hulladék közé 
dobni, hanem távolítsuk el az érvényes törvényi szabályozásnak 
megfelelően (vigyük például kommunális hulladékok gyűjtőhelyére). 
 


