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1 NAMEN UPORABE 
 
Izdelek razpolaga z vtičnico, ki se lahko vklopi ali izklopi preko vgrajene mehanske časovne 

stikalne ure. S tem se lahko vklopi ali izklopi npr. luč ali druga za to primerna naprava. 

Izdelek je primeren samo za obratovanje v suhem notranjem območju. 

 

Varnostne napotke in napotke za upravljanje morate nujno upoštevati. 

To ne služi samo zaščiti naprave temveč tudi ščitenju vašega zdravja. 

Pred začetkom uporabe izdelka preberite celotno navodilo za uporabo. 

 

2 VARNOSTNI NAPOTKI 
 

 

Pri poškodbah, ki nastanejo z neupoštevanjem tega navodila za uporabo, ne velja 
več pravica iz garancije! Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti! 
Za poškodbe stvari in oseb, ki so nastale z nepravilno uporabo ali neupoštevanjem 
varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti! V takšnih primerih ne velja 
več pravica iz garancije. 
 
• Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) ni dovoljena samodejna predelava in / ali 

sprememba izdelka. 

 

• Izgradnja izdelka ustreza zaščitnem razredu I. Za vir napetosti lahko uporabite samo 

ustrezno 230V~ / 50Hz vtičnico javnega omrežja. 

 

• Izdelek ni igrača in ne sodi v otroške roke. Zaradi tega bodite ob prisotnosti otrok 

zelo previdni. Otroci lahko poskušajo v vtičnico vtakniti različne predmete. Obstaja 

nevarnost električnega udarca! 

 

• Izdelek lahko obratujete samo v suhih prostorih. Izdelek ne sme biti vlažen ali 

moker. Izdelka se nikoli ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami. Obstaja 

nevarnost električnega udarca! 

 

• Vtič vtaknjen v vtičnici nikoli ne potegnite iz vtičnice za kabel. Pri odstranitvi vtiča 

iz vtičnice primite za ohišje vtiča. 

 

• Ventilatorji ali ogrevalne naprave z odprtimi elementi naj ne obratujejo brez 

nadzora. Priporoča se, da takšnih naprav ne priključite na časovno stikalno uro. 

Obstaja nevarnost požara! 

 

• Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-ta postane nevarna igrača za otroke. 

 

• Z izdelkom ravnajte previdno. Z udarci ali padcem že iz nizke višine se bo le-ta 

poškodoval. 

 

• V primeru poškodovanega ohišja ne obratujte več naprave! V primeru, da je izdelek 

še povezan z omrežno napetostjo se ne dotikajte izdelka niti priključenih naprav! 

Najprej izklopite tok vtičnice na katero je priključena časovna stikalna ura. Po tem 

odstranite napravo iz vtičnice. Izdelek nesite na servis ali pa ga odstranite na okolju 

prijazen način. 
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3 OBSEG DOBAVE 
 

• Časovna stikalna ura 

• Navodilo za uporabo 

 

4 ZAČETEK OBRATOVANJA 
 

Časovno stikalno uro (brez priključene naprave) priključite na za to predvideno vtičnico. 

 

5 IZBIRA MED STALNIM IN PREKLOPNIM OBRATOVANJEM 
 

Na strani naprave najdete drsno stikalo za izbiro načina obratovanja. 

 

Pozicija » « Vtičnica je stalno vklopljena, nastavitve na časovni stikalni uri so nepomembne. 

 

Pozicija » « Vtičnica bo preko časovne stikalne ure vklopljena ali izklopljena, glede na 

prisotne nastavitve. 

 

6 NASTAVITEV ČASA 
 

Zunanji nastavitveni obroč z natisnjenimi časi vrtite v smeri urnega kazalca tako dolgo (upoštevajte 

veliko puščico na notranjem obroču), dokler simbol »�« na notranjem obroču ne kaže na trenuten 

čas. 

 

 

Nastavitveni obroč vrtite samo v smeri urnega obroča, lahko ga zelo preprosto vrtite. 

Vrtenje v nasprotni smeri urnega kazalca ni možno, ne uporabite sile! Časovna stikalna 

ura bo s tem uničena! 

 

Časovna stikalna ura deluje samo takrat ko bo izdelek oskrbovan s tokom. 

 

 

7 NASTAVITEV ČASOV VKLOPA / IZKLOPA 
 

Z 48 segmenti (2 na sekundo) lahko nastavite čase vklopa oziroma izklopa v rasterju 30 minut. 

Navzdol potisnjen segment aktivira vtičnico (omrežna napetost je prisotna), segment potisnjen 

navzgor oziroma potegnjen ven odklopi vtičnico (ni prisotne omrežne napetosti, priključena 

naprava je izklopljena). 

 

Primer: če naj bo luč vklopljena med 22 in 23 uro, potem pritisnite dva segmenta med 22 in 23 uro 

navzdol. Vsi ostali segmenti morajo biti potegnjeni ven. 

 

 
Zaradi načina izgradnje časovne stikalne ure (mehanski pogon in postopek stikanja) 

pride do odstopanj časov preklopa. Odstopanja nekaj minut so normalna! 
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8 PRIKLJUČITEV NAPRAVE NA ČASOVNO STIKALNO URO 
 

• Izklopite napravo. 

• Napravo vtaknite v vtičnico na sprednji strani časovne stikalne ure. 

 

 
Vtičnic potisnite popolnoma v vtičnico časovne stikalne ure. 

 

• Vklopite napravo. 

• Odvisno od nastavitve segmentov preklopa na časovni stikalni uri bo naprava avtomatsko 

vklopljena oziroma izklopljena (stransko drsno stikalo na poziciji » «). 

 Naprava je lahko vklopljena tako, da namestite stransko stikalo na pozicijo » «. 

 

 

9 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
 

Izdelek ne terja vzdrževanja in ga zaradi nikoli ne odpirajte  / razstavite. 

 

Pred čiščenjem izdelka potegnite napravo iz vtičnice. Zunanjo stran izdelka očistite samo s čisto in 

mehko krpo. V nobenem primeru ne uporabite agresivnih čistil ali kemičnih raztopin, ker bo s tem 

napadeno ohišje ali delovanje naprave. 

 

 

10 ODSTRANITEV 
 

Električnih in elektronskih naprav ne smete odstraniti med gospodinjske naprave. 

 

Neuporaben izdelek odstranite z veljavnimi zakonskimi določbami in predpisi. 

 

 

11 ZNAČILNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI 
 

• Naprava je primerna samo za obratovanje v suhih notranjih prostorih. 

• Integrirana je varnostna vtičnica. 

• Časovna stikalna ura vklopi oziroma izklopi vtičnico 

• Izdelek lahko priključite na 230V~ / 50Hz vtičnico. 

• Maksimalna izhodna moč znaša 3680W (230V~, 16A); ohmska obremenitev 

• Temperatura okolja 0
o
C do +55

o
C 
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GARANCIJSKI LIST 
 

Izdelek: Mini mehanska časovna stikalna ura 

Kat. št.: 616020 
 

Garancijska Izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga 

potrošniku. Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.  

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali 

z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, 

malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.  

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.  

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z 

izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum prodaje in žig prodajalca: 
________________ 

 
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim 
listom. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  

Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 

Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248 

www.conrad.si, info@conrad.si 


