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Mini mechanické spínacie hodiny 
Obj.č. 616 020 

 

 
 

Rozsah dodávky 
- mini spínacie hodiny 

- návod na používanie 

 

Prevádzka 
Zastrčte tieto mini spínacie hodiny do zásuvky s poistkovou ochranou. Do spínacích hodín 

potom pripojte prístroj, ktorý chcete ovládať. Na ciferníku hodín si môžete zvoliť intervaly, 

kedy má byť prístroj zapnutý a kedy vypnutý. 

Na pravom boku hodín je vypínač, pomocou ktorého môžete manuálne, bez ohľadu na 

nastavený čas, prístroj zapnúť. 

 

Nastavenie aktuálneho času 
Na ciferníku hodín je malá šipka v tvare trojuholníka, ktorá ukazuje aktuálny čas. Tesne pred 

zapojením hodín otáčajte ciferníkom, až kým nedosiahnete aktuálny čas. Potom hodiny 

zapojte. 

 

Vybavenie 
Hodiny sú vybavené jedným manuálnym vypínačom a nastavovacím ciferníkom, 

rozčleneným na 48 častí, čo znamená 2 políčka pre každú hodinu (nastavenie 

v polhodinových intervaloch). 

 

 



Upozornenia 
Pri nedodržaní pokynov uvedených v tomto návode zaniká aj nárok na záruku. 

Z bezpečnostných dôvodov je zakázaná akákoľvek prestavba či pozmeňovanie tohto 

produktu. 

Tieto spínacie hodiny sú určené výhradne pre použitie v sieti s 230 V/50 Hz. 

Tento produkt nie je žiadna hračka, preto nepatrí do rúk deťom. 

Toto zariadenie je možné používať iba v suchých miestnostiach, nie je na vonkajšie použitie. 

 

Technické údaje 
- vybavenie s detskou poistkou 

- interval nastavenia: 30 min 

- pripojenie k sieti: 230 V/50 Hz 

- max. pripájací výkon: 3680 W (230 V/ 16 A) 

- teplota okolia: 0°- +55° 

 

Starostlivosť a čistenie 
Pre Vás je tento produkt bez nejakej údržby, neotvárajte ho ani neopravujte. 

Pred tým, ako ho budete čistiť, vytiahnite ho zo siete. Čistite ho len s čistým vlhkým 

uteráčikom. V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo chemické 

čističe. 

 

 

Likvidácia 
V prípade, že prístroj nebude fungovať a nebude už ani žiadna možnosť jeho opravy, 

odstráňte ho podľa platných predpisov v danej krajine. 

 

 

 

 

 

 

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 

81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave 

vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 11/07 


