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RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
Ez az időzítő 3 visszaszámlálási-funkcióval és egy stopperóra funkcióval rendelkezik. 
Ezen kívül az időzítő a pontos időt is mutatja. 
Az időzítő hátoldalán van egy mágnes, amelynek a segítségével fémfelületekre lehet 
erősíteni.  Természetesen álló helyzetben is használható az időzítő. Erre a célra van 
a ház hátsó oldalán egy kihajtható láb. 
Egy fali függesztésre szolgáló szerkezet egészíti ki az időzítő alkalmazási területét. 
A tápfeszültséget 2 db 1,5 V-os mikroelem (AAA-típus) szolgáltatja. 
A készülék kizárólag száraz belső helyiségekben való használatra alkalmas. 
A fentiektől eltérő alkalmazás tilos, és a termék meghibásodását okozhatja, ami 
rövidzárlat, tűz stb. kockázatával jár. A készülék egyetlen részét sem szabad 
átalakítani vagy átépíteni. Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági 
előírásait. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg, hogy 
szükség esetén később is fellapozhassa. 
 
JELMAGYARÁZAT 

 
A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, üzemelése vagy 
működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet. 
A kéz szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal. 

 
Biztonsági tudnivalók 
A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén 
érvényét veszti a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem 
vállalunk felelősséget. 
A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül 
hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. 
Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia. 
Tilos a termék megváltoztatása vagy átalakítása, különben nemcsak a tanúsítvány 
(CE), hanem a szavatosság/garancia is érvényét veszíti. 
Gyors hőmérsékletváltozás után a készüléknek kis időre van szüksége, hogy 
stabilizálódjon, és alkalmazkodjon az új környezeti hőmérséklethez, mielőtt még 
használatba vehetnénk. Várjon, amíg a készülék felmelegedik a helyiség 
hőmérsékletére. Páralecsapódás jöhet létre, amely tönkre is teheti a készüléket. 
Az elektronikai készülékek nem játékszerek, ezért gyermekek elől gondosan elzárva 
tárolja. 
Amennyiben kétsége támad a termék helyes használatával vagy a biztonságával 
kapcsolatban, forduljon megfelelő képzettségű szakemberhez.  
Sose hagyja szabadon heverni a csomagolóanyagokat. A műanyagfóliák/-tasakok 
stb. veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermekek kezében, fulladásveszélyt 
okozhatnak.  
Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan használni, akkor 
helyezzük üzemen kívül és akadályozzuk meg a véletlen használatát. 
Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges, ha:  
- a készüléken látható sérülések vannak,  
- a készülék nem működik, valamint 
- hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között tárolták vagy 
- nem megfelelő körülmények között szállították.  
Ipari létesítményekben be kell tartani az illetékes szakmai szervezetnek az 
elektromos készülékekre és szerelési anyagokra vonatkozó baleset-megelőzési 
rendszabályait. 
A készülék kizárólag száraz belső helyiségekben való használatra alkalmas. 
A tápfeszültséget 2 db 1,5 V-os mikroelem (AAA-típus) szolgáltatja. 
Soha ne öntsön ki folyadékot elektromos készülék fölött. 
A karbantartási, illesztési, ill. javítási munkákat csak hozzáértő képzett szakember, ill. 
szakműhely végezheti.  
Ha még lenne olyan kérdése, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem talál 
választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez. 
 
AZ ELEMEKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 
Az elemek nem valók gyerekek kezébe. 
Ügyeljen az elemek behelyezésénél a helyes polaritásra (plusz/+ és mínusz/- jelek). 
Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy 
gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. 
Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marást okozhatnak, ezért használjon 
ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.  
Az elemeket nem szabad rövidre zárni, szétszedni, vagy a tűzbe dobni.  
Robbanásveszély! 
A hagyományos elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély! 
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket  (pl. tárolásnál), vegye ki belőle az 
elemeket.  Túlöregedésnél fennáll a veszély, hogy az elemek kifutnak, ami károsítja a 
terméket, ezen kívül elvész a szavatosság/garancia! 
A környezetkímélő eltávolításról olvassa el az "Eltávolítás" c. fejezetet.  

A KIJELZŐ ÉS KEZELŐSZERVEK 

 
A) pontos idő 
B) „T1“ nyomógomb (1. időzítő) 
C) stopperóra 1/100 másodperces kijelzéssel 
D) „T2“ nyomógomb (2. időzítő) 
E) stopperóra 
F) „T3“ nyomógomb (3. időzítő) 
G) „HR“ (óra) nyomógomb    Az óra számjegyének a beállítására szolgál. 
H) „MIN 12/24 HR“ (perc 12/24 óra) nyomógomb  A perc és a 12-órás vagy 24-
órás időkijelzési mód be beállítására szolgál.   
I) „SEC“ (másodperc) nyomógomb  A másodperc beállítására szolgál.  
J) fali függesztő-szerkezet 
K) „ST/SP MEMORY“ nyomógomb 
L) kihajtható támaszláb 
M) „CLEAR“ (törlés) nyomógomb  
N)  „CLOCK/TIMER“ (óra/időzítő) nyomógomb 
O) „RESET“ (visszaállítás) nyomógomb  
P) mágnes 
Tápáramellátás:  2 db 1,5 V-os mikroelem (AAA) 
 
Az elemek berakása/cseréje 

 
Amennyiben a kijelző már nehezen olvasható, ki kell cserélni az 
elemeket. 

Vegye le az elemtartó fedelét (Q). 
Adott esetben vegye ki a kimerült elemeket az elemtartóból.  
Rakjon be helyes polaritással két 1,5 V-os mikro-ceruzaelemet (AAA-méret) az 
elemtartóba. A helyes polaritás az elemtartóban fel van tüntetve.  
Rakja vissza a helyére az elemtartó fedelét (Q). 
Az időzítő ezután rövid ideig a kijelző összes szegmensét megjeleníti.  Egy rövid 
visszaigazoló hangjel jelzi az üzemkész állapotot.  
 
A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA 

Győződjön meg arról, hogy az időzítő nincs az időzítés 
üzemmódban. A pontos idő beállításához a kijelzőn a pontos időt 
kell látnia.  Ezt a megjelent „CLOCK“ (óra) felirat jelzi számunkra. 

Adott esetben nyomja meg a „CLOCK/TIMER“ nyomógombot (N). 
Nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa nyomva a „CLOCK/ TIMER“ nyomógombot, 
hogy a pontos idő beállítása üzemmódba jusson. Erre fel elkezd villogni a kijelzett 
pontos idő. Felhangzik egy rövid jelzőhang. 
Nyomja meg a „HR“ nyomógombot (G) az aktuális óra beállításához. 
Nyomja meg a „MIN“ nyomógombot (H) az aktuális perc beállításához. 
Nyomja meg a „SEC“ nyomógombot (I) az aktuális másodperc beállításához. 
Nyomja meg a „CLOCK/TIMER“ nyomógombot (N) a beállítások megerősítésére, és 
a pontos idő beállítás üzemmód elhagyására. 
A pontos idő ezzel be van állítva. 

A „HR“ (G), a „MIN“ (H) és a „SEC“ (I) nyomógombot beállítás 
közben nyomva is lehet tartani, hogy beinduljon a beállítandó érték 
gyorsállítása.  

 
A 12H VAGY 24H BEÁLLÍTÁSA 
Nyomja meg a „MIN 12/24 HR“ (H) nyomógombot, hogy válasszon a 12-órás vagy 
24-órás időkijelzési mód között. A12-órás időkijelzési módban a kijelzőn a pontos idő 
(A) előtt látható „AM“ kiírás jelöli meg a nap első felét.  A „PM“ kiírás jelöli meg a nap 
második felét.  
 
Stopperóra 
Nyomja meg a pontos idő megjelenítési üzemmódban a „ST/SP MEMORY“ 
nyomógombot (K) a stopperóra elindítása céljából. 
Nyomja meg ismét a „ST/SP MEMORY“ nyomógombot (K) a stopperóra leállítására. 
A „CLEAR“ (M) nyomógomb megnyomása által kinullázhatja a stopperórát (csak 
akkor működik, ha a stopperóra éppen le van állítva). 
A COUNT-DOWN-ÜZEMMÓD 
Nyomja meg a pontos idő megjelenítési üzemmódban a „CLOCK TIMER“ 
nyomógombot (N) a visszaszámlálási üzemmód felhívása céljából. Az 1. ábra 
mutatja balra a pontos idő megjelenítési üzemmódot, ill. jobbra a visszaszámlálási 
(Count-Down) üzemmódot. 
 



 
A VISSZASZÁMLÁLÓ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA 
Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a „T1“ (B), a „T2“ (D) vagy a „T3“ (F) 
nyomógombot. Erre fel elkezd villogni a megfelelő időzítési idő, és megszólal egy 
rövid visszaigazoló hangjel.   
Nyomja meg a „HR“ nyomógombot (G) az aktuális óra beállításához. 
Nyomja meg a „MIN“ nyomógombot (H) az aktuális perc beállításához. 
Nyomja meg a „SEC“ nyomógombot (I) az aktuális másodperc beállításához. 
Nyomja meg a „CLEAR“ nyomógombot (M) a beállítások visszaállítása (00:00:00) 
céljából. 
Nyomja meg újból a megfelelő „T1“ (B), „T2“ (D) vagy „T3“ (F) nyomógombot a 
beállítások megerősítése céljából. A kijelzett időzítés abbahagyja a villogást.  
Megszólal egy rövid visszaigazoló hangjel. 

INFORMÁCIÓ 
A visszaszámlálást nem lehet hosszabb időre beállítani, mint 19 óra, 59 

perc és 59 másodperc. 
3 különböző visszaszámlálás állítható be. Ezek egyszerre vagy egyenként indíthatók 
el és állíthatók le. 
 
A VISSZASZÁMLÁLÁS ELINDÍTÁSA, VISSZAÁLLÍTÁSA ÉS SZÜNETELTETÉSE 
A megfelelő időzítő-nyomógomb (T1, T2 vagy T3) megnyomás által  
elindul az adott visszaszámlálás. 
Nyomja meg újból az adott időzítő-nyomógombot (T1, T2 vagy T3) a visszaszámlálás 
szüneteltetése céljából.  
Az összes beállított visszaállító időzítőt egyszerre lehet elindítani a „ST/SP 
MEMORY“ nyomógomb (K) megnyomása által. Nyomja meg ezt a nyomógombot 
még egyszer, hogy egyszerre szüneteltesse az összes időzítést. (Ez a funkció csak 
akkor áll rendelkezésre, ha aktív az összes időzítő.) 
 

A visszaszámlálás szünetelése közben nyomja meg a „CLEAR“ 
nyomógombot (M), hogy kinullázza az időzítőt (00:00:00). 

Amennyiben aktív egy visszaszámlálás, akkor az nem állítódik vissza. 
Ha aktív a visszaszámlálás, akkor át is lehet váltani a pontos idő kijelzésére. 
Ehhez nyomja meg a „CLOCK/ TIMER“ nyomógombot (N). 
Amikor lefutott a visszaszámlálás, kb. 1 percig felhangzik egy hangjel. 
Ezen felül a kijelzőben villog az adott lefutott visszaszámlálás, és megjelenik a 
„TIME´S UP“ (az idő letelt) kiírás.  Ugyancsak megjelenik a kijelzőn az időzítő 
lefutása óta eltelt idő. 
A riasztási hang elnémítására nyomja meg a „ST/SP MEMORY“ nyomógombot (K), 
vagy a megfelelő időzítés gombját (T1, T2 vagy T3). 
Az időzítő alaphelyzetbe állításához nyomja meg a „CLEAR“ (7) gombot. 
 
MEMÓRIA (MEMORY) FUNKCIÓ 
Az „ST/SP MEMORY“ nyomógomb (K) (az összes időzítőre), vagy pedig a megfelelő 
időzítő-nyomógomb (T1, T2 vagy T3) megnyomása által egy visszaszámlálás 
lefutása (és az utána elvégzett nyugtázás) után felhívható ismét a legutóbb beállított 
visszaszámlálási idő.  
A kijelzőn ezt követően megjelenik az utoljára beállított visszaszámlálási idő, és a 
„MEMORY“ kiírás. 
 
A BEÁLLÍTÁSOK TÖRLÉSE (RESET) 
Az összes eddig elvégzett beállítás törölhető. Ehhez egy úgynevezett visszaállítást 
(RESET) kell elvégezni. 
A visszaállításhoz nyomja meg a RESET gombot (O) egy hegyes tárggyal.  Az 
időzítő ezután rövid ideig a kijelző összes szegmensét megjeleníti.  Egy rövid hangjel 
jelzi ezután az üzemkész állapotot.  
 
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 
Az ismertetett elemcserén kívül a készülék nem igényel karbantartást. 
A termék külső felületének tisztításához elegendő egy tiszta, száraz és puha ruha.  
Ne használjon agresszív tisztítószereket.  
Óvatosan tisztítsa a készüléket, mert különben megkarcolódhat. Ne nyomja meg 
erősen a kijelzőt, mert ez töréshez vezethet. 
 
ELTÁVOLÍTÁS 

a) Általános tudnivalók 
Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell 
eltávolítani.  

 

b) ELEMEK ÉS AKKUK 
Végfelhasználóként törvényileg van kötelezve (elemkezelés) az 

összes elhasznált akku és elem leadására; tilos ezeket a háztartási 

hulladék közé dobni. 
A károsanyag-tartalmú elemeket, akkukat az itt látható 

szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján 

való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A mérvadó 
nehézfémet a következőképpen jelölik: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = 
ólom. Az elhasznált elemeket, akkukat, gombelemeket díjmentesen 
leadhatja a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, és az 
elemeket, akkukat, gombelemeket forgalmazó boltokban.  
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének és hozzájárul a környezet 

védelméhez. 
 
MŰSZAKI ADATOK 
Tápáramellátás: 2 x 1,5V-os mikroelem (típus: AAA) 
A maximálisan beállítható visszaszámlálási idő: 19 óra, 59 perc, 59 

másodperc 
A minimális időköz:   1 másodperc 
Méretek:   kb. 103 x 121 x 20 mm 
Súly:    kb. 140 gramm 


