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Predvidena uporaba 
 
S tem digitalnim tedenskim časovnim stikalom lahko programirate vklopne in izklopne čase 
ustreznih električnih naprav in svetilk. Velik prikazovalnik omogoča pregleden prikaz različnih 
nastavitev. Tedensko časovno stikalo ima naključno preklapljanje, ki lahko ob vaši 
odsotnosti, npr. ko ste na dopustu, ob različnem času vklaplja in izklaplja svetilke. To lahko 
služi odganjanju vlomilcev. Izdelek je primeren za električne naprave z maksimalno porabo 
moči/toka 3.680 W/16 A.  
 
Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka 
nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, 
se lahko izdelek poškoduje. Pole tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do 
nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Skrbno preberite navodila 
za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko 
predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.  
 
Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in 
poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse 
pravice pridržane. 
 
Vsebina paketa 
 
• Digitalno tedensko časovno stikalo 
• Navodila za uporabo 
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Varnostni napotki 
 

Natančno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne 
napotke.  
 
Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje 
z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti 
za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v 

..............takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije. 
 
a) Osebe/izdelek 
 
• Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali. 
•.Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko 
..nevarna igrača. 
• Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi 
..tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili. 
• Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam. 
•.Ko varna uporaba izdelka več ni možna, ga nehajte uporabljati in ga zaščitite pred 
..nenamerno uporabo. Varna uporaba izdelka več ni možna, ko opazite naslednje: 
..- vidne poškodbe na izdelku,   
..- izdelek več ne deluje pravilno,  
..- izdelek je bil dalj časa shranjen pod neugodnimi pogoji okolice ali  
..- je bil izpostavljen znatnim obremenitvam pri prevozu. 
• Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z 
..majhne višine. 
• Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite 
..na ta izdelek. 
• Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem torej ni dovoljena. 
..Nujno je treba preprečiti stik z vlago, npr. v kopalnici ipd. 
•.Izdelek uporabljajte samo v suhem okolju. Izogibajte se tropskemu podnebju in visoki 
..vlažnosti zraka. 
• Več časovnih stikal ne smete priključiti enega za drugim. 
• Izdelka med delovanjem ne pokrivajte. 
• Izdelka nikoli ne priključujte na vtičnico ali ga ločujte z mokrimi rokami. 
• V primeru nevihte iz varnostnih razlogov izdelek vedno izvlecite iz električne vtičnice. 
• Izdelek mora biti kadarkoli enostavno dostopen. 
• Izdelek ni pod napetostjo samo takrat, ko je električni vtič izvlečen iz vtičnice. 
• Izdelka nikoli ne začnite uporabljati takoj, ko ste ga prinesli s hladnega v topel prostor. 
..Kondenzna voda, ki pri tem nastane, lahko uniči izdelek. Počakajte, da bo temperatura 
..izdelka enaka sobni temperaturi, šele nato ga lahko priključite na napajanje in začnete 
..uporabljati. To lahko traja več ur. 
• Pazite, da električnih naprav ne boste polili s tekočino. Poleg naprave ne smete postavljati 
..predmetov, ki so napolnjeni s tekočino. V primeru, da v notranjost naprave kljub temu zaide 
..tekočina ali predmet, takoj prekinite napajanje ustrezne električne vtičnice (npr. prek 
..inštalacijskega odklopnika). Šele nato izvlecite električni vtič iz vtičnice. Nato izdelka več ne 
..uporabljajte in ga pošljite na popravilo v specializirano delavnico. 
•.Pazite, da tedenskega časovnega stikala ne boste preobremenili. Maksimalna poraba 
..moči/toka znaša 3.680 W/16 A. 
•.V obrtnih obratih je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč za električne 
..naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih delavcev. 
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b) Baterije/akumulatorji 
 
• Akumulatorska baterija je fiksno vgrajena v izdelku, tako da je ne morete zamenjati. 
• Pazite, da akumulatorske baterije ne boste poškodovali. Če se ovoj akumulatorske baterije 
..poškoduje, obstaja nevarnost eksplozije in požara! 
• Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika na kontaktih/priključkih akumulatorske baterije. 
..Akumulatorske baterije oz. izdelka ne mečite v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije in 
..požara! 
• Akumulatorsko baterijo redno polnite. To velja tudi v primeru, ko izdelka ne potrebujete. 
..Uporabljena tehnologija akumulatorske baterije omogoča, da pri tem predhodno praznjenje 
..baterije ni potrebno. 
 
c) Ostalo 
 
• V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka. 
•.Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. 
..specializirane delavnice. 
• Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, 
..prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka. 
 
Upravljalni elementi 
 

 
 
 
 
 
 

Tipka SET 
Tipka CLOCK/OK 
Tipka UP/CLEAR 

Tipka PROG 
Tipka RESET 

 
 
 
Priprava na uporabo 
 
Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, če je morda prišlo do poškodb med prevozom. 
Tedensko časovno stikalo povežite s primerno varnostno vtičnico. Prikazovalnik zasveti in 
pribl. 3 sekunde prikazuje vse segmente kot prikazuje slika v prejšnjem poglavju. Nato 
vnesite podatke za nastavitev naslednjih funkcij programiranja: 
 
Čas → Časovno stikalo → Funkcija naključnega preklapljanja → Funkcija odštevanja 
 
Dnevi v tednu (od ponedeljka do nedelje) so na prikazovalniku označeni od 1 do 7. 
 
Opis dni v tednu 
 
1 MO - ponedeljek (ang. Monday) 5 FR - petek (ang. Friday) 
2 TU - torek (ang. Tuesday) 6 SA - sobota (ang. Saturday) 
3 WE - sreda (ang. Wednesday) 7 SU - nedelja (ang. Sunday) 
4 TH - četrtek (ang. Thursday) 
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Opis tipk 
 
SET - izbira 
CLOCK - čas 
OK - potrditev 
RESET - ponastavitev 

PROG - programiranje 
UP - nastavitev časa, štetje naprej 
CLEAR - brisanje 

 
a) Nastavitev časa 
 
1..Za preklop v način za nastavitev časa pritisnite in najmanj 3 sekunde držite tipko 
....„CLOCK“. Na prikazovalniku se pojavi napis „CLOCK“. 
 
2. Pritisnite tipko „SET“. Pred napisom „HOURS“ (ure) utripa simbol ►. 
 
3..Tolikokrat pritisnite tipko „UP“, dokler se na prikazovalniku ne pojavijo pravilne ure. Za 
....hitro spreminjanje vrednosti za prikaz ur pritisnite in držite tipko „UP“. Isti princip lahko 
....uporabite pri naslednjih nastavitvah „MINUTES“ (minute) in „WEEKS“ (dan v tednu). 
 
4. Pritisnite tipko „SET“. Pred napisom „MINUTES“ (minute) utripa simbol ►. 
 
5. Tolikokrat pritisnite tipko „UP“, dokler se na prikazovalniku ne pojavijo pravilne minute. 
 
6..Pritisnite tipko „SET“. Pred napisom „WEEKS“ (dan v tednu) utripa simbol ►. Pri prikazu 
....„WEEKS“ izberete dan v tednu. 
 
7..Tolikokrat pritisnite tipko „UP“, dokler se na prikazovalniku ne pojavi želen dan v tednu (od 
....ponedeljka do nedelje). 
 
8. Za preklop v način časa in prikaz časa pritisnite tipko „OK“. 
 
9. Za prestavitev časa za eno uro naprej ali nazaj hkrati pritisnite tipko „CLOCK“ in „SET“. S 
....to nastavitvijo lahko v enem koraku nastavite poletni ali zimski čas. Za poletni čas se čas 
....prestavi za eno uro naprej in na prikazovalniku se pojavi napis „SUMMER“. 
 
10. Za nastavitev 12- ali 24-urnega prikaza časa hkrati pritisnite tipko „CLOCK“ in „PROG“. V 
......načinu 12-urnega prikaza časa se na prikazovalniku pojavi napis „AM“ (od 00.00 do 
......11.59) ali „PM“  (od 12.00 do 23.59). 
 
b) Nastavitev časovnega stikala 
 
1. Povežite želeno napravo in jo vključite. 
 
2. Za preklop v način nastavitev časovnega stikala pritisnite tipko „PROG“. Na prikazovalniku 
....se pojavi napis „ON“ (vklop) in številka programa „1“. Programirate lahko do 16 
....programskih skupin. Ena programska skupina je sestavljena iz enega vklopnega časa in 
....enega izklopnega časa. 
 
3..Za nastavitev vklopnega časa za prvi program pritisnite tipko „SET“. Pred napisom 
....„HOURS“ (ure) utripa simbol ►. 
 
4. Tolikokrat pritisnite tipko „UP“, dokler se na prikazovalniku ne pojavijo pravilne ure. 
 
5. Pritisnite tipko „SET“. Pred napisom „MINUTES“ (minute) utripa simbol ►. Tolikokrat 
....pritisnite tipko „UP“, dokler se na prikazovalniku ne pojavijo pravilne minute. 
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6. Pritisnite tipko „SET“. Pred napisom „WEEKS“ (dan v tednu) utripa simbol ►. 
 
7. Tolikokrat pritisnite tipko „UP“, dokler se na prikazovalniku ne pojavi želena nastavitev 
....dneva v tednu (dan v tednu ali kombinacija dni v tednu). Nastavitve dni v tednu se pojavijo 
....na prikazovalniku v naslednjem zaporedju: 
 
....MO → TU → WE → TH → FR → SA → SU 
....→ MO TU WE TH FR → SA SU → MO TU WE TH FR SA  
....→ MO WE FR → TU TH SA → MO TU WE → TH FR SA 
....→ MO TU WE TH FR SA SU 
 
8. Za potrditev izbire in nastavitev izklopnega časa za prvi program pritisnite tipko „PROG“. 
....Na prikazovalniku se pojavi napis „OFF“ (izklop). Izklopni čas nastavite tako kot je opisano 
....v korakih od 2 do 8. 
 
9. Za programiranje nadaljnjih vklopnih in izklopnih časov pritisnite tipko „PROG“ ali pa za 
....preklop v način prikaza časa pritisnite tipko „OK“. Če želite programirati nadaljnje vklopne 
....in izklopne čase, postopajte natančno v skladu z opisom v korakih od 2 do 9. 
 
10. Za preklapljanje med načini „AUTO“, „ON“ ali „OFF“ v načinu prikaza časa pritisnite tipko 
......„SET“. Med posameznimi načini preklapljate v naslednjem zaporedju:   
 
......AUTO (Napajanje je vključeno. Časovno stikalo je aktivirano.) 
......→ ON (Napajanje je vključeno. Časovno stikalo je deaktivirano.) 
......→ OFF (Napajanje je izključeno. Časovno stikalo je deaktivirano.) 
 
11. Če želite izbrisati program, potem tolikokrat pritisnite tipko „PROG“, dokler se ne pojavi 
......program, ki ga želite izbrisati. Vsak vklopni in izklopni čas je treba posebej izbrisati. Za 
......brisanje izbranega programa pritisnite tipko „CLEAR“. Program se takoj izbriše. Ne pojavi 
......se nobeno varnostno vprašanje. 
 
c) Funkcija naključnega preklapljanja 
 
Ko je funkcija naključnega preklapljanja aktivirana, ima ta prednost pred programiranimi 
vklopnimi in izklopnimi časi. Ko je funkcija naključnega preklapljanja aktivirana, vam ni treba 
programirati časa. Funkcija naključnega preklapljanja se v času od 18.00 do 6.00 večkrat 
zaporedno aktivira za vklopni/izklopni cikel, ki traja največ eno uro.  
 
Za izbiro načina „AUTO“ pritisnite tipko „SET“. Za aktivacijo ali deaktivacijo funkcije 
naključnega preklapljanja hkrati pritisnite tipko „SET“ in „UP“. Na prikazovalniku se pojavi 
napis „RANDOM“ (naključno) in vam s tem prikazuje, da je funkcija naključnega preklapljanja 
aktivirana.  
 
d) Funkcija odštevanja 
 

Ta funkcija se uporablja za vklop ali izklop naprave po poteku določenega časa.« Iz tega 
razloga funkcija odštevanja deluje samo v načinu „ON“ (vklop) in „OFF“ (izklop). V načinu 
„ON“ se napajanje po poteku nastavljenega časa izključi. V načinu „OFF“ se napajanje po 
poteku nastavljenega časa vključi. Čas do vklopa ali izklopa naprave nastavite na naslednji 
način: 
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1. Povežite želeno napravo in jo vključite. 
 
2..Za programiranje funkcije odštevanja hkrati pritisnite tipko „PROG“ in „UP“. Na 
....prikazovalniku utripa napis „COUNTDOWN“ (odštevanje). Čas lahko nastavite na območju 
....od 1 minute do 99 ur in 59 minut. 
 
3. Pritisnite tipko „SET“. Pred napisom „HOURS“ (ure) utripa simbol ►. 
 
4. Tolikokrat pritisnite tipko „UP“, dokler se na prikazovalniku ne pojavijo želene ure. Za hitro 
....spreminjanje vrednosti za prikaz ur pritisnite in držite tipko „UP“. Isti princip lahko 
....uporabite tudi pri naslednji nastavitvi „MINUTES“ (minute). 
 
5. Pritisnite tipko „SET“. Pred napisom „MINUTES“ (minute) utripa simbol ►. 
 
6. Tolikokrat pritisnite tipko „UP“, dokler se na prikazovalniku ne pojavijo želene minute. 
 
7..Za začetek odštevanja pritisnite tipko „OK“. Na prikazovalniku utripa napis 
....„COUNTDOWN“ (odštevanje), programiran čas pa se odšteva na prikazovalniku. 
 
8..Po poteku nastavljenega časa odštevanja se naprava v odvisnosti od načina delovanja 
....vklopi ali izklopi. 
 
9. Za deaktivacijo funkcije odštevanja hkrati pritisnite tipko „PROG“ in „UP“. 
 
e) Ponastavitev naprave 
 
Pri napačnem delovanju, če prikaz ni pravilno prikazan ali če se ob pritisku tipk naprava ne 
odziva, pritisnite rdečo tipko „RESET“ (ponastavitev). Pri tem uporabite predmet z 
zaokroženo konico ali konec sponke za papir. Vsi vneseni podatki se ponastavijo. Čas ter 
programirane čase je treba nato na novo vnesti.  
 

Če akumulatorska baterija še ni popolnoma izpraznjena in je še na voljo majhna 
količina energije, se prikazovalnik ne vključi. Časovno stikalo povežite z vtičnico 

..............(230 V/AC, 50 Hz) in za ponastavitev naprave in aktivacijo prikazovalnika pritisnite 

..............tipko „RESET“. 
 
..............Če je vgrajena akumulatorska baterija popolnoma izpraznjena, časovno stikalo 
..............povežite z vtičnico. Prikazovalnik se takoj vključi. 
 
Vzdrževanje in čiščenje 

 
V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega 
alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo 
negativno vplivajo na delovanje naprave. 

 
• Časovno stikalo pred vsakim čiščenjem ločite od vtičnice. 
• Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. 
•.V izdelku ni sestavnih delov, ki bi jih morali vzdrževati, zato ga nikoli ne 
..odpirajte/razstavljajte. 
•.Za čiščenje zadostuje suha, mehka in čista krpa. Ne pritiskajte premočno na ohišje, saj 
..lahko s tem povzročite praske. 
• Prah lahko enostavno odstranite z uporabo mehkega in čistega čopiča z dolgimi ščetinami. 
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Odstranjevanje 
 
a) Izdelek 

 
Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med 
gospodinjske odpadke.  
 
Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.  

 
...............Pred odstranjevanjem izdelka naj vgrajeno akumulatorsko baterijo odstrani 
...............strokovnjak. 
 
b) Baterije/akumulatorji 
 
Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z 
odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje 
tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano. 
 

Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki 
opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. 
Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec 
(oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom 

...............smetnjaka). 
 
...............Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v 
...............naši trgovini ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo. 
 
S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja. 
 
Tehnični podatki 
 
Obratovalna napetost: .................................................................................... 230 V/AC, 50 Hz 
Rezervna baterija: ...................................... 1 x NiMH akumulatorska baterija (2,4 V, 40 mAh) 
Preklopna moč: ................................................................................................. maks. 3.680 W 
Preklopni tok: .......................................................................................................... maks. 16 A 
Poraba moči v stanju pripravljenosti: ............................................................................. 0,45 W 
Programi: ........................................................................... 16 vklopnih in izklopnih programov 
Nastavitev časa: .............................................................................. min. 1 minuta, maks. 7 dni 
Prikaz časa: .............................................................................................................. 24 ali 12 h 
Temperatura shranjevanja/delovanja: ..................................................................... 0 do 50 °C 
Mere (Š x V x G): .......................................................................................... 73 x 145 x 80 mm 
Teža: ................................................................................................................................ 202 g 
 
 
 
 
Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje.  
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, 
snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno 
dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno. 
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo 
si pravico do sprememb tehnike in opreme. 
© 2014 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
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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 

GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Digitalno tedensko časovno stikalo 
Kat. št.: 61 84 95 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
Garancija za izdelek 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. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku 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 izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
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