www.conrad.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Timer
Nr produktu 621250

Strona 1 z 6
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

www.conrad.pl

Uwaga! Należy koniecznie przeczytać:
W przypadku szkód, które powstały w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
gwarancja traci ważność! Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu
szkód wtórnych! Należy koniecznie przeczytać dokładnie instrukcję przed
uruchomieniem!
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Programator zegarowy może mieć różnego rodzaju zastosowania w gospodarstwie
domowym, hobby, w pracy czy sporcie itp.
Może on np. liczyć ustawiony czas maks. 23:59:59 (godziny: minuty: sekundy) do tyłu
(odliczanie COUNT DOWN) lub od 00:00:00 do przodu (naliczanie COUNT UP) lub
wskazywać aktualną godzinę.
Dla funkcji godziny i odliczanie dostępne jest także wyjście głosowe. Poza tym można
ustawić sześć różnych dźwięków alarmowych.
Użytkowanie programatora zegarowego na zewnątrz możliwe jest jedynie w pewnych
warunkach, ponieważ obudowa nie jest wodoszczelna! Dlatego należy koniecznie unikać
kontaktu z wodą!
Urządzenie jest zasilane dwoma bateriami guzikowymi po 1,5 V.
Do czyszczenia obudowy zalecamy używanie suchej, niestrzępiącej ściereczki. Nie należy
używać środków czyszczących!
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
• Programator zegarowy nie jest zabawką dla dzieci! Dlatego należy trzymać
urządzenie z dala od dzieci!
• Również baterie guzikowe nie mogą dostać się w ręce dzieci!
• Baterie guzikowe są odpadami o charakterze szczególnym i nie należy ich wyrzucać
do śmieci z gospodarstwa domowego! Wyczerpane baterie należy zutylizować
odpowiednio, wyrzucając je do specjalnego, przewidzianego do tego celu pojemnika
znajdującego się w sklepie elektronicznym!
• Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwą biegunowość!
• Nie należy pozostawiać baterii w miejscu, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo
połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta domowe! W przypadku połknięcia należy
natychmiast zgłosić się do lekarza!
• Cieknące lub uszkodzone baterie mogą powodować poparzenia w kontakcie ze
skórą; dlatego w takiej sytuacji należy koniecznie używać odpowiednich rękawiczek
ochronnych!
• Nie wolno zwierać, wrzucać do ognia ani ładować baterii guzikowych! W takiej
sytuacji zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu!
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Jeśli programator zegarowy nie będzie używany przez dłuższy czas, baterie
guzikowe należy wyjąć z kieszonki na baterie, ponieważ mogłyby wylać się!

Opis produktu
Trzy funkcje odliczanie, naliczanie oraz godzina są od siebie niezależne i mogą być używane
równocześnie.
W przypadku używania urządzenia jako programatora zegarowego może on być
wykorzystywany przy gotowaniu jajek, pieczeniu ciasta, do rozmrażania, odliczania czasu
klejenia podczas sklejania, dotrzymania terminu, pokonywania określonego odcinka itp.
zawsze wtedy, gdy chodzi o to, aby w określonym czasie (maks. 23:59:59 godziny: minuty:
sekundy) nie przekroczyć lub nie osiągnąć czasowego ograniczenia.
Wskaźnik godziny i czasu można wyłączyć. Programator zegarowy podaje pozostały czas do
00:00:00, jak i czas odliczania. Odliczanie rozpoczyna się automatycznie od początku, po
osiągnięciu 00:00:00.
Można ustawić sześć różnych dźwięków alarmowych. Dzięki funkcji pamięci można zapisać
czas odliczanie, bez konieczności powtarzania ustawień.
Wskazywanie godziny na wyświetlaczu odbywa się w trybie 24 godzinnym.
Za pomocą uchwytu można ustawić programator zegarowy w bezpiecznym miejscu, np. na
szafce lub zamocować na pasku, bądź za pomocą magnesu na lodówce!
Obsługa:
Ustawianie godziny
1.Przesunąć znajdujący się na boku przełącznik suwakowy do pozycji „CLOCK SET”.
2. Następnie po kolei nacisnąć przyciski „HR” (= godzina), MIN” (=minuty) oraz „SEC” (=
sekundy), aby wprowadzić pożądaną godzinę.
Wskazówka:
Jeśli przyciski „HR", „MIN" lub „SEC" zostaną wciśnięte i przytrzymane to
aktywowany zostanie tryb szybkiego przesuwania.
3. Aby uniknąć niezamierzonego przestawienia zegara umieścić przełącznik suwakowy w
pozycji „CLOCK”.
Wskazówka:
Należy koniecznie przestrzegać!
W poniższych rozdziałach objaśnione zostaną również wyjście głosowe oraz dźwięki
alarmowe dla poszczególnych funkcji.
Należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziałach „Włączanie i wyłączanie
funkcji głosowej" oraz „Wybór dźwięków alarmowych”!
Programator zegarowy odliczania
Ustawianie czasu odliczania
1.Przesunąć znajdujący się na boku przełącznik suwakowy do pozycji „COUNT DOWN”.
2. Aby ustawić czas odliczanie nacisnąć przycisk „HR” (= godzina), „MIN” (=minuty) oraz
„SEC” (= sekundy). Ustawiony czas zostanie zapowiedziany.
PORADA:
Jeśli przyciski „HR", „MIN" lub „SEC" zostaną wciśnięte i przytrzymane to
aktywowany zostanie tryb szybkiego przesuwania.
Rozpoczynanie odliczanie
1. Aby rozpocząć (aktywować) odliczanie nacisnąć przycisk „START/STOP”. Zapowiedziany
zostanie pozostały czas. W tym celu należy przestrzegać poniższej tabeli.
(< = mniejszy / > = większy)
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Pozostały czas
=>
60 minut
=<
60 minut
=<
10 minut
=<
1 minuta
=<
10 sekund

zapowiedź
Co sekundę,
co 10 minut,
co minutę
co 10 sekund
co sekundę

2. Jeśli odliczanie dojdzie do 00:00:00, włączy się sygnał alarmowy na ok. 1 minutę, podczas
której czas dalej będzie upływał „naliczanie”. Zapowiedziany zostanie czas, jaki upłynął od
00:00:00; w takim samym rytmie, jak w powyższej tabeli.
Zatrzymywanie i przerywanie odliczania
Aby zatrzymać odliczanie nacisnąć przycisk „START/STOP”. Jeśli odliczanie ma być nadal
kontynuowane nacisnąć jeszcze raz ten sam przycisk.
Usuwanie czasu odliczania
Jeśli odliczanie jest nadal aktywne, nacisnąć przycisk „START/STOP” aby je zatrzymać.
Następnie nacisnąć przycisk „CLEAR”, aby cofnąć wyświetlacz ponownie do 00:00:00.
Automatyczne powtarzanie czasu odliczania (Auto Repeat)
Funkcja ta powoduje automatyczny ponowny start odliczania, po tym, jak osiągnięta została
wartość 00:00:00. Jest to bardzo pożyteczna i praktyczna funkcja dla powtarzających się
czynności, jak np. przyjmowania lekarstw, czy też obserwacji eksperymentu.
Obudowa posiada u dołu z lewej i prawej strony wyżłobienia, za pomocą których można ją
rozmontować. Odchylić dolną część obudowy do tyłu. Widoczne staną się dalsze przyciski.
1. Aby ustawić czas odliczania nacisnąć przycisk „HR” (= godzina), „MIN” (=minuty) oraz
„SEC” (= sekundy). Ustawiony czas zostanie zapowiedziany.
Wskazówka:
Jeśli przyciski „HR", „MIN" lub „SEC" zostaną wciśnięte i przytrzymane to
aktywowany zostanie tryb szybkiego przesuwania.
2. Przesunąć przełącznik „REPEAT” (= powtórzenie) do pozycji „YES” (= tak) (NO = nie).
3. Aby wywołać odliczanie nacisnąć przycisk „START/STOP”. Zapowiedziany zostanie
pozostały czas do 00:00:00. Odliczanie będzie się teraz powtarzane.
Wprowadzony
czas odliczanie
= > 2 minuty
= > 10 sekund
= < 10 sekund

Alarm przy 00:00:00
Wybrany dźwięk alarmu włączy się
na 1 minutę
Dwukrotny dźwięk piszczący
Dwukrotny dźwięk piszczący. Jeśli
funkcja głosowa jest wyłączona (=
OFF). Alarm nie włączy się, jeśli
włączona jest funkcja głosowa (=
ON).

Funkcja pamięci
Czas odliczania może zostać zapamiętany. W ten sposób można uniknąć ciągłego
wprowadzania często używanych czasów odliczania.
1.Wprowadzić czas odliczania i nacisnąć przycisk „MEMORY”. Na wyświetlaczu będzie
migać symbol „MEMORY". W ten sposób zasygnalizowane zostaje zapamiętanie czasu
odliczania.
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2. Aby wywołać pamięć nacisnąć przycisk "MEMORY”; na wyświetlaczu zacznie migać
wskaźnik „MEMORY” i wprowadzony uprzednio czas zostanie wyświetlony. Teraz
nacisnąć przycisk „START/STOP”, aby rozpocząć odliczanie.
3. Aby usunąć pamięć wskaźnik „MEMORY” na wyświetlaczu musi migać. Nacisnąć przycisk
„CLEAR” co spowoduje usunięcie pamięci.
Jeśli ma zostać wprowadzony nowy czas odliczania, należy wcześniej wyczyścić pamięć!
Wybór dźwięków alarmowych
Do wyboru jest sześć różnych dźwięków alarmowych, które są generowane, jeśli odliczanie
dojdzie do 00:00:00.
Obudowa posiada u dołu z lewej i prawej strony wyżłobienia, za pomocą których można ją
rozmontować. Odchylić dolną część obudowy do tyłu. Widoczne staną się dalsze przyciski.
.
Dźwięk alarmu
symbol
Gotujący się czajnik
kukułka
dzwon
Dynamiczne skakanie
Klakson samochodowy
Dźwięk piszczący
1.Aby wybrać dźwięk alarmowy nacisnąć odpowiednią ilość razy przycisk „SOUND”.
Zaprezentowane zostaną różne dźwięki, a odpowiedni symbol wyświetli się na ekranie.
2. Jeśli odliczanie dojdzie do 00:00:00, usłyszymy wybrany dźwięk alarmu przez ok. 1 minutę
Wskazówka:
Dźwięk alarmu nie rozbrzmiewa w trybie naliczanie ani w trybie zegara.

Włączanie wzgl. wyłączanie funkcji głosowej (Voice)
Obudowa posiada u dołu z lewej i prawej strony wyżłobienia, za pomocą których można
rozłożyć obudowę. Odchylić dolną część obudowy do tyłu. Widoczne staną się dalsze
przyciski.
Za pomocą przełącznika „VOICE ON/OFF” można włączyć wzgl. wyłączyć funkcję głosową
programatora zegarowego (ON = WŁ. / OFF = WYŁ.) Aby wyłączyć tę funkcję nacisnąć
przycisk „VOICE ON/OFF aż na ekranie pokaże się symbol
. Jeśli na wyświetlaczu nie
ma tego symbolu, to funkcja ta jest aktywna.
Wskazówka:
Należy pamiętać, że nawet przy wyłączonej funkcji głosowej dźwięk alarmu będzie
rozbrzmiewał, jeśli odliczanie dojdzie do 00:00:00.
Programator zegarowy naliczania
Wskazówka:
Dla tej funkcji nie jest dostępna funkcja głosowa ani alarm.
1. Przesunąć przełącznik do pozycji „COUNT-UP”!
2. Aby wywołać (aktywować) naliczanie nacisnąć przycisk „START/STOP”.
3. Aby zatrzymać naliczanie nacisnąć przycisk „START/STOP”. Aby ponownie je aktywować
nacisnąć jeszcze raz ten sam przycisk.
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4. Aby powrócić do 00:00:00, zatrzymać najpierw proces naliczania i nacisnąć przycisk
„CLEAR”.
5. Maks. czas wynosi 23:59:59, po tym czasie ponownie rozpocznie się odliczanie od
00:00:00.
Wskazywanie godziny
Jeśli przełącznik suwakowy znajduje się w pozycji „CLOCK” można nacisnąć dowolny
przycisk (poza „VOICE ON/OFF”), aby sprawdzić aktualną godzinę (funkcja głosowa).
Wskazówka:
Chociaż godzina nie posiada funkcji alarmu, można wprowadzić godzinę alarmu.
Przykład: O 7:00 rano ma nastąpić budzenie. Aktualna godzina to 23:00. Ustawić
programator zegarowy odliczania na 8.00 i wyłączyć funkcję głosową.
Wybrany dźwięk alarmu włączy się wtedy o 7:00 rano. Jest to bardzo prosty
sposób na uruchomienie budzika.
Tryb odliczanie / naliczanie / godziny
Można używać wszystkich trzech funkcji na raz. Funkcje te nie zakłócają się nawzajem.
Można np. rozpocząć odliczanie, następnie przełączyć na naliczanie i potem przejść do
wskazywania godziny.
Wskazówka:
W trybie godziny obie funkcje (naliczanie / odliczanie) są aktywne w tle. Na
wyświetlaczu migają oba symbole (naliczanie / odliczanie), podczas gdy na
wyświetlaczu wskazywana jest aktualna godzina.
Wymiana baterii
Programator zegarowy zasilany jest 2 bateriami guzikowymi, np. LR 44. Wymiana baterii jest
konieczna, jeśli wyświetlacz będzie słabo widoczny a funkcja głosowa stanie się cichsza.
1.Przesunąć kieszonkę na baterie w kierunku strzałki. Kieszonka na baterie znajduje się z
tyłu obudowy pod uchwytem.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć nowe baterie tego samego typu.
3. Następnie zamknąć kieszonkę na baterie.
Wskazówka:
W tym celu należy także przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.
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