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Süllyesztett időkapcsoló óra 

 
Modell: EFP700ET 

A. Funkció 

1. 20 program naponta, 15 beállítási lehetőség egy héten 

2. Visszaszámlálási időtartam, 1 perctől 99 óra 59 percig.  

3. Véletlen funkció 

4. Kézi be/ki kapcsolóval 

5. Kiválóan alkalmas az energiatakarékosságra és a  felhasználó biztonságának 
garantálására 

 

 

 

B. LC kijelző és beviteli gombok 

 

 
 

  
 

Nyomógombok Funkciók 

R Nyomásával az időkapcsoló óra visszaállítható 

 ON/OFF gomb a kézi kapcsoláshoz 

  

PROG  Nyomásával a programozó módba juthat 

RND Nyomásával a véletlen funkciót aktiválja 

CD Nyomásával a visszaszámlálási funkciót kikapcsolja 
 

 

ON/OFF mód, és az óraidő mód módosítása 

+ PLUS beállító gomb 

- MINUS beállító gomb 
 

 

Óraidő beállítás 



C．．．．    Beállítási javaslatok 
 

 

 

 

 

1) Az óraidő beállítása 

 

 

1. Nyomja meg  -t, az óra beállítására.  A hét napja villog az LC kijelzőn.  

2. Nyomja meg a + vagy  – gombot a hét napjának kiválasztásához Nyomja 

meg  ‘  ’-t a jóváhagyáshoz. Most az óra kijelzés villog a kijelzőn. 

 

3. Nyomja meg a "+" vagy "−" gombot, az óra kijelzés beállításához Nyomja meg  ‘

 ’-t a jóváhagyáshoz. Ezután a perc kijelzés villog a kijelzőn.  

 

4. Nyomja meg a "+" vagy "−" gombot, a perc kijelzés beállításához Nyomja meg a 

‘ ’ -t 

jóváhagyáshoz, és az óraidő beállítás befejezéséhez.  

 

2) Program beállítás 
 

 

Óra üzemmódban nyomja a  gombot, és a programozó mód indul 

20 BE/KI beállítás naponként beállítható Maximálisan 15 különböző beállítás áll rendelkezésre 

egy héten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hét napja - magyarázat:  
 

MO-hétfő TU-kedd WE-szerda TH-csütörtök FR-péntek 

SA-szombat SU-vasárnap 

 

A programozás lefolyása：：：： 

 

PROGRAM 1 ON (1. program 
be) 

A gomb 

megnyomásával 

 

‘1 ON’ fog villogni.  A programok beadhatók a 
következőképpen 

PROG 

PROG  

1. MO TU WE TH FR SA SU 
(Hé/Ke/Sze/Csü/Pé/Szo/V

9. MO WE FR  
(Hé/Sze/Pé) 2. MO (csak hé) 10. TU TH SA 

(Ke/Csüt/Szo) 3. TU (csak ke) 11. SA SU (Szo,Vas) 

4. WE (csak Sze) 12. MO TU WE 
(Hé/Ke/Sze) 5. TH (csak Csüt) 13. TH FR SA 
(Csüt/Pé/Szo) 6. FR (csak Pé) 14. MO TU WE TH FR 
(Hé/Ke/Sze/Csüt/Pé) 7. SA (csak Szo) 15. MO TU WE TH FR SA 
(Hé/Ke/Sze/Csüt/Pé/8. SU (csak Vas)   

 



a. Hétköznap – Nyomja meg a ‘PROG’ gombot: Az LC kijelzőn a 

hétköznapok fent megadott választási lehetőségei villognak.  Nyomja a + 

vagy – gombot, a hét kívánt napjainak kiválasztására. 

b. Óra – Nyomja a  ‘PROG’ gombot újból. Az LC kijelzőn az óra kijelzés villog.  

Nyomja meg a  + vagy – gombot, a kívánt bekapcsolási idő kiválasztásához.  A 

kijelzőn 24 óra jeleníthető meg.  

c. Perc – Nyomja a  ‘PROG’ gombot. Az LC kijelzőn a perc kijelzés villog.  

Nyomja meg a + vagy – gombot, a kívánt bekapcsolási idő perceinek 

kiválasztására.  Így beállította az első programját.  

Ismételje meg a fenti folyamatot és állítsa be a "Program 1. off" (1. program ki) programot, 

és a többi programokat.  

 
Megjegyzés: 

� A programozás alatt az időzítő programozó módja automatikusan befejeződik, 

ha 10 másodpercnél hosszabban nem nyomnak gombot.  

 

Megnyomhatja a   gombot is, a programozás befejezéséhez. 

� A választás gyorsításához tartsa a  + vagy – gombot nyomva.  

� A 'PROG’ módban más beállítások le vannak zárva.  

� A programozás alatt a 4 gomb mindegyikével a sarokban az aktuális 

programozást törölheti /ismét beállíthatja.  

� Ha az időzítő a "Program beállítás" menüpontban van, a jel jelenik meg 

a kijelzőn.  

3) A véletlen funkció bekapcsolása 

 
 

 
 

1. Óra módban nyomja meg az ‘RND’ gombot, a véletlen funkció aktiválására.  A  

kijelzőn ‘ ’ jelenik meg.  Ha ez a szimbólum megjelenik, az időzítő a véletlen 
alapelv szerint működik.  

2. A funkció véletlen ON (be) és OFF (ki) állapotot biztosít 18.00 órától 06.00 

óráig a következő napon.  A kikapcsolási időtartam 26-42 perc lesz; és a 

bekapcsolási időtartam 10-26 perc között véletlenszerű lesz.  

 
Megjegyzés: 

� A ‘ ’ módban más beállítások lesznek lezárva.  

� A véletlen mód naponta ismétlődik.  



4) A visszaszámlálás funkció bekapcsolása 
 

 

1. Óra üzemmódban nyomja meg a  ‘CD’ gombot, a visszaszámlálás beállítására.  A 

percek száma a kijelzőn villog.  Nyomja meg a  + vagy – gombot, a visszaszámlálási 

időtartam növelésére vagy csökkentésére.  

2. Nyomja meg ismételten a ‘CD’ gombot.  Az órák száma az LC kijelzőn villog.  Nyomja 

meg a  + vagy – gombot, a visszaszámlálási időtartam növelésére vagy csökkentésére.  

3. Nyomja meg a  ‘CD’ gombot újból, a visszaszámlálás beállításának befejezéséhez és  

a visszaszámlálásnak a beindításához.  A kijelzőn a    jel villogni fog.  A készüléke 
ki fog kapcsolni, ha a beállított idő lefutott.  Ezután a jel 

   eltűnik.  

4. A visszaszámlálás leállításához nyomja a ‘CD’-t. A villogó    jel villogása leáll, amíg 

újból nem nyomja a gombot a visszaszámlálás folytatására.  
 

 

Megjegyzések: 

1. Visszaszámlálás: 1 perctől max. 99 óra és 59 percig.  

2. A 'CD’ módban más beállítások le vannak zárva.  

3. Ha a visszaszámlálás befejeződik, a  jel  eltűnik a kijelzőről.  Az 

áram alatti állapot ki van kapcsolva (OFF).  A gombot nyomhatja (vagy a 4 kis gomb 

egyikét a sarkon) a visszaszámlálás kézzel való befejezéséhez és az időzítőnek az 

óra módba való visszaállításához.  

 

5) BE/KI mód és a működési mód módosítása 

Nyomja a   gombot az ON/OFF (be/ki) mód kézi módosításához.  Standardként az 

óra üzemmód van beállítva.  

Nyomja meg a    gombot egyszer, az időzítő megváltozik a manuális be/ki 

módban.  Az ON vagy OFF a kijelzőn az aktuális állapotnak megfelelően fog megjelenni.  

 

Óra nem jelenik meg.  Nyomja meg a      gombot  (vagy a 4 kis gomb egyikét a  

sarokban), az időzítő manuális be/kikapcsolásához. Nyomja meg a -t  újból, az 

időzítő visszaállítódik az óra üzemmódba.  Ha az időzító üzemmódját változtatni kívánja, 

nyomja meg a ‚PROG ’ gombot. Ha a véletlen módot szeretné, nyomja meg az  “RND”-t, 

a mód aktiválására.  

CD 



 

  

Óra mód Időzítő mód 
 

  
 

Véletlen mód visszaszámlálási 

mód    A felső képek mutatják a különböző működési 

módokat.  

 

  
 

Fenti képek：LC kijelző manuális BE/KI módban 

 

6) Egyszerű nyári időszámítás átállítás 
 

 
  Az óra módban nyomja a “+” gombot, a nyári időszámítás be/ki kapcsolására.  
  Az LC kijelzőn a   jel fog megjelenni.  

7) RESET (visszaállítás) 

Ha az időzítőn zavarok mutatkoznak, vagy az eredeti beállítások teljesen törlődtek,  

tartsa nyomva a gombot,  amíg a gyári beállítási üzemmód a következők szerint meg nem 
jelenik:  

 

 
 

 

E. Műszaki adatok: 

1. Teljesítmény :230V~, 50Hz, 8A, 

2. Ohmos terhelés: 1800 W max. 

3. Időzítő beállítás szünet: 1 perc 

4. Elem: LR44, 1,5 VDC, 2 db 

R 



F. Figyelmeztetések 

1. Az időzítővel összekötött készülékeknek nem szabad az időzítő műszaki adatait túllépni.  

2. Győződjön meg róla, hogy az időzítő és az elektromos készülékek csatlakozása rendben 
van.  

3. Ha az LC kijelzőn semmi nem jelződik ki, cserélje ki az elemet.  
 

 
 

G. Kapcsolási rajz: 
 

 
 

 

 

H. Leszerelés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A keretet szorosan kell tartani, és a kezelő felületet kihúzni.  
 

 
 

I. Szerelés: 
 

 

A kezelő felületet be kell helyezni a keretbe, és a betéttel össze kell kötni; A 

csatlakozó stiftet a modulban lévő lyukba irányítani, és benyomni.  



J. Az elem cseréje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tegyen be itt új elemeket.  

 

 

A termék helyes eltávolítása  
 

 

Az EU területén ez a szimbólum arra utal, hogy a jelen terméket nem szabad a háztartási 

hulladékkal együtt eltávolítani.  A régi készülékek értékes, újra feldolgozható anyagokat 

tartalmaznak, amelyeket újraértékesítéshez kell juttatni a környezet védelmére, ill. hogy az 

emberek egészségét a szabálytalan hulladék eltávolítással ne károsítsuk.  Kérjük, távolítsa el a 

régi, elhasznált készülékeket a megfelelő gyűjtőhelyeken keresztül, vagy jutassa azokat vissza 

arra a helyre, ahol a terméket vásárolta.  Ezeken a helyeken gondoskodnak a megfelelő 

hulladékkezelésről.  

 
A lemerült akkuk károsak a környezetre, és az érvényes előírások szerint távolítandók 

el.  
 

 

1) Kérjük, tegye be az elemekket/akkukat a pólus jelölés szerint (+ és -), ami az elemen és a 

készüléken is be van jelölve.  

2) Süsse ki az akkut, úgy, hogy a készüléket annak leállásáig működteti.  

3) Vegye ki az akkut a készülékből.  

4) Adja le az akkut a megfelelő gyűjtőhelyen.  
 

Gyártó 
 

 

Everflourish Electrical CO.,LTD. 

Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China 

 
 

 


