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RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
A készülék előre számláló időzítőként (Count-Up-Timer), ill. visszafelé számláló 
időzítőként (Count-Down-Timer) szolgál. 
Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb 
információit.  
A készülék megfelel az európai törvényi követelményeknek.    
Az útmutatóban található cégnevek és készülékelnevezések a mindenkori 
tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. 
 
A SZÁLLÍTÁS TARTALMA 
- időzítő 
- használati útmutató 
 
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 
Használatba vétel előtt olvassa végig a teljes útmutatót, mert fontos tudnivalókat 
tartalmaz a helyes működtetésre vonatkozóan.  A használati útmutató 
előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti 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 a szavatosság/garancia megszűnik.  
Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy 
megváltoztatása. Ne szerelje szét a készüléket! 
A készülék csak száraz beltéri használatra alkalmas, nem érheti víz vagy 
nedvesség. 
A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Helyezze úgy el a 
készüléket, hogy gyerekek ne érhessék el; a készülék lenyelhető apró 
alkatrészeket és elemeket tartalmaz.  
- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyiségbe viszi, kondenzvíz keletkezhet. 
Hagyja, hogy a készülék kikapcsolt állapotban felvegye a helyiség hőmérsékletét.  
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, ezek a gyerekek számára 
veszélyes játékszerré válhatnak. 
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való 
leejtés következtében is megsérülhet. 
 
TUDNIVALÓK AZ ELEMEKRŐL ÉS AKKUMULÁTOROKRÓL 
- Az elemek/akkumulátorok nem valók gyerekek kezébe.  
- Az elemeket/akkumulátorokat ne tárolja szabadon, mert fennáll annak a 
veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Lenyelés esetén azonnal 
forduljon orvoshoz. 
- A kifolyt vagy sérült elemek/akkumulátorok a bőrrel való érintkezéskor 
felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt. 
- Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad rövidre zárni vagy tűzbe dobni. 
Robbanásveszély! 
- Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad tölteni. Robbanásveszély! 
Csak újratölthető akkumulátorokat töltsön fel, és használjon megfelelő 
töltőkészüléket.  
- Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra (plusz/+ és 
mínusz/-). 
 
Főbb tulajdonságok 
- Nagyméretű LC-kijelző. 
- Két egymástól független időzítő előreszámláló és visszaszámláló funkcióval. 
- Az idő beállítható 99 óra, 50 perc és 59 másodpercig. 
-  LED-állapotkijelzés két színnel 
 
RÉSZEGYSÉGEK ÉS 
KEZELŐELEMEK 
(1) M1 nyomógomb 
(2) M2 nyomógomb 
(3) M3 nyomógomb 
(4) MIN nyomógomb  
(5) SEC nyomógomb  
(6) S/S nyomógomb  
(7) mute/lo/hi kapcsoló  
(8) függesztőszem 
(9) mágnesek 
10) talp 
11 elemtartó 
 
 
 
 
 
 

Felállítás/felszerelés 
Az értékes bútorok felületét óvja megfelelő alátéttel az esetleges 
karcolásoktól.  
Állítsa úgy fel a időzítőt, hogy ne eshessen le. 
Az időzítő különféle módokon szerelhető fel vagy állítható fel.   
- Hajlítsa ki a függesztőszemet (8), és akassza fel az időzítőt egy csavarra vagy 
szegre.   
- Rögzítse az időzítőt a mágnesek (9) segítségével egy sík fémfelületre. 
- Hajlítsa ki a talpat (10), és állítsa fel az időzítőt egy sík felületre. Az időzítő 
különféle módokon szerelhető fel vagy állítható fel.   
- Hajlítsa ki a függesztőszemet (8), és akassza fel az időzítőt egy csavarra vagy 
szegre.   
- Rögzítse az időzítőt a mágnesek (9) segítségével egy sík fémfelületre. 
- Hajlítsa ki a talpat (10), és állítsa fel az időzítőt egy sík 
felületre.

 
AZ ELEMEK/AKKUMULÁTOROK BERAKÁSA/CSERÉJE  
Nyissa fel a külső érzékelő hátoldalán található elemtartót, és tegyen be helyes 
polaritással két AAA-méretű mikroelemet.   A helyes polaritás az elemtartóban 
jelölve van.  
Zárja vissza az elemtartót. 
Elemcserére akkor van szükség, ha lecsökken az LC-kijelző kontrasztja. 
 
Akkumulátorokat is használhat, az akkumulátoroknak az elemekhez képest 
azonban kisebb a feszültségük (akku = 1,2V; elem = 1,5 V) és a kapacitásuk, 
emiatt kisebb lesz az üzemélettartamuk.  
 
KEZELÉS 
Előre számláló üzemmód (stopperóra) 
Az előre számláló üzemmód számára a kijelzésnek 00:00-n kell állnia. Ha nem 
így lenne, nyomja meg egyszerre a MIN (4) és a SEC (5) nyomógombot. 
- Nyomja meg az S/S nyomógombot (6) az előre számláló időzítő elindítása 
céljából.  
- A kijelzőn villogni kezd az előre számlálás szimbóluma (a felfelé mutató nyíl). 
- Nyomja meg még egyszer az S/S (6) nyomógomot az előre számláló-időzítő 
leállítása, ill. újbóli elindítása céljából. 
- Miután leállította az időzítőt, az idő kijelzését a MIN (4) és a SEC (5) 
nyomógomb egyszerre történő megnyomása által ismét kinullázhatja (00:00). 
 
A maximálisan mérhető idő 99 perc és 59 másodperc. 
 
Visszaszámláló üzemmód (időzítő) 
- Állítsa be a MIN (4) és a SEC (5) nyomógombbal a kívánt visszaszámlási időt: 
Nyomja meg a MIN gombot a perc beállításához. 
Nyomja meg a SEC gombot a másodperc beállításához. 
- Nyomja meg az S/S nyomógombot (6) a visszaszámláló időzítő elindítása 
céljából.  
- Mialatt visszafelé fut az idő, zöld fénnyel villog az S/S (6) nyomógomb. 
- Nyomja meg újra az S/S (6) nyomógombot a visszaszámláló időzítő leállítása, ill. 
újbóli elindítása céljából. 
- Amikor a visszafutó idő eléri a 00:00 értéket, felhangzik egy figyelmeztető 
hangjelzés, az idő kijelzése újból előrefelé halad, és az S/S nyomógomb (6) piros 
fénnyel villog. 
- Nyomja meg az S/S nyomógombot (6) a riasztás nyugtázására. 
 
Ha nem nyugtázza a riasztást, a hangjelzés egy perc múlva automatikusan 
kikapcsolódik. 
- Az előre beállított visszaszámlálási idő ismét megjelenik a kijelzőn. 
 
Ha beállított egy visszaszámlálási időt, a kijelzőn megjelenik a visszaszámlálás 
szimbóluma (lefelé mutató nyíl). 
 
Az időzítő ezután már csak visszaszámláló időzítőként használható. 
Ahhoz, hogy az időzítőt megint használhassa előre számláló időzítőként, törölni 
kell a programozott visszaszámlálási időt a MIN (4) és a SEC (5) nyomógomb 
egyszerre történő megnyomása által. 
 
Egy visszaszámlálási időtároló programozása 
Ezzel a funkcióval lehetősége van a visszaszámláló időzítő számára maximum 
három rögzített időadatot tárolnia, hogy ne kelljen mindig újra és újra beadnia a 
visszaszámlálási időt.  
Ez különösen akkor előnyös, ha állandóan visszatérő időadatot akar használni. 
Maximum három különböző időt programozhat be.  
- Nyomja meg kb. 2 másodpercig az egyiket az M1 (1), M2 (2) vagy M3 (3) 
nyomógomb közül, amíg el nem kezd villogni a kijelzett számérték. 
- Állítsa be a MIN (4) és a SEC (5) nyomógombbal a kívánt visszaszámlási időt: 



Nyomja meg a MIN gombot a perc beállításához. 
Nyomja meg a SEC gombot a másodperc beállításához. 
- Nyomja meg újra a megfelelő tárológombot az M1 (1), M2 (2) ill. M3 (3) közül, 
vagy várjon 30 másodpercig a beállított visszaszámlálási idő tárolásához. 
- A programozott visszaszámlálási idő ezután újra lehívható a megfelelő 
tárológomb megnyomása által. 
 
Egy új időbeadás tárolásához ismételje meg a fent leírt eljárást,és ezzel 
egyszerűen felülírja a régi programot.  
- A programozott visszaszámlálási idővel azonos a kezelés, mint a normál 
visszaszámlálási idővel (lásd fentebb). 
 
A riasztási jelek beállítása 
A mute/lo/hi kapcsolóval (7) lehet beállítani a riasztás hangerejét: 
- mute: a riasztás némítva van 
- lo: a riasztás hangereje halk 
- hi: a riasztás hangereje hangos 
 
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 
A készülék az elemcserén kívül nem igényel karbantartást, ne szedje szét tehát. 
A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát. 
Ne használjon a tisztításhoz vegyszereket, ezek elszínezhetik a ház műanyag 
részét. 
 
ELTÁVOLÍTÁS 

a) A készülék 
Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, és 
nem valók a háztartási szemétbe!  A készüléket élettartama végén az 
érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 
Vegye ki belőle az esetleg benne lévő elemeket, és elkülönítve 

távolítsa el őket. 
b) Elemek és akkumulátorok  
Végfelhasználóként Önt törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelet) minden 
elhasznált elem és akku leadására; tilos a háztartási szeméttel együtt eltávolítani 
őket! 
A károsanyag tartalmú elemek/akkumulátorok az itt látható szimbólumokkal 
vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára 
utalnak.  
A nehézfémekre vonatkozó jelölések: 
Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken/ 
akkumulátorokon, pl. a balra látható szeméttartály-szimbólum alatt látható). 
Az elhasznált elemeket, akkukat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében 
található gyűjtőhelyen, szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol 
elemet/akkumulátort árusítanak. 
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet 
védelméhez. 
 
MŰSZAKI ADATOK 
Tápfeszültség:   3 V egyen (2 db AAA/mikroelem) 
Áramfelvétel: max. 26 mA 
Az elemek üzemélettartama  kb. 3 év 
Időprogram tároló:   3 
Max. időkijelzés:  99 perc 59 mp 
Méretek:  91 x 60 x 21 mm 
Súly:    68 gramm 
Üzemi hőmérséklet:   0°C - +45°C 
Tárolási hőmérséklet:  -15°C - +55°C 


