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A. Uvod 
 
1..Z digitalnim tedenskim časovnim stikalom (v nadaljevanju imenovano tudi časovnik ali 
....časovno stikalo) lahko programirate poljubne čase vklopa in izklopa svojih električnih 
....naprav. Naprava je idealni pripomoček za varčevanje z energijo in povečanje vašega 
....osebnega udobja. Poleg tega je namenjena varnosti vaše hiše. 
 
2. S pomočjo velikega LCD-prikazovalnika boste imeli vedno pregled nad programiranimi 
....časi. 
 
3. S časovnikom lahko programirate do 16 časov vklopa in izklopa do minute natančno. 
 
4. V napravi se nahaja polnilna akumulatorska baterija. S tem je zagotovljeno, da notranja 
....ura teče dalje tudi v primeru, ko časovno stikalo ni priključeno na električno vtičnico. Že 
....programirani časi prav tako ostanejo shranjeni. Ko naprave dalj časa ne uporabljate, se 
....vgrajena akumulatorska baterija izprazni. Iz tega razloga je priporočljivo, da časovnik 
....vsake 3 mesece za 24 ur priključite na električno vtičnico. 
 
Opomba: Če časovnik ne deluje, pritisnite in nekaj sekund držite tipko RESET. 
 
Sestavni deli naprave in funkcije tipk 
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1 LCD-

prikazovalnik 
Prikaz časa in stanje programa 

2 SET Izbira načina delovanja ali ur, minut in dni v tednu pri vnosu časa oz. 
programiranju 

3 CLOCK/OK 
 

Nastavitev časa (način vnosa) oz. potrditvena tipka za čas in 
programiranje 

4 RESET Ponastavitev vseh vnosov 
5 PROG  Preklop v način programiranja 
6 UP/CLEAR Vnos vrednosti za čas in dan v tednu oz. brisanje programa 
 
B. Upravljanje 
 
1. Nastavitev časa in dneva v tednu 
 
Izbirate lahko med 12- in 24-urnim prikazom časa. 
 
V 24-urnem načinu čas teče od 0:00 do 23:59, v 12-urnem načinu pa naprava razlikuje med 
dopoldanskim in popoldanskim časom. To signalizira z napisom AM ali PM na 
prikazovalniku. 
 
Dopoldne: AM - 00:00 do 12:59  
Popoldne: PM - 1:00 do 11:59  
 
Za preklapljanje med tema dvema prikazoma časa hkrati pritisnite tipko CLOCK/OK in 
PROG. 
 
Za nastavitev trenutnega časa in dneva v tednu pritisnite in 3 sekunde držite tipko 
CLOCK/OK. Nato se na LCD-prikazovalniku prikažejo naslednji napisi: CLOCK, HOURS, 
MINUTES in WEEKS. Sedaj se nahajate v načinu za vnos. 
 
Pritisnite tipko SET. Nato začne pred prikazom HOURS utripati majhen trikotnik. Sedaj lahko 
vnesete trenutne ure, tako da pritiskate tipko UP/CLEAR. 
 
Za preklop na nastavitev minut ponovno pritisnite tipko SET. Nato začne pred prikazom 
MINUTES utripati majhen trikotnik. Pritiskajte tipko UP/CLEAR, dokler niso prikazane želene 
minute. 
 
Potem ko vnesete čas, lahko izberete dan v tednu. Pri tem ponovno pritisnite tipko SET. 
Pred prikazom WEEKS začne utripati majhen trikotnik in s tem signalizira možnost vnosa. 
Dan izberete tako kot čas s tipko UP/CLEAR.  
 
Ko pravilno vnesete vse podatke, pritisnite tipko CLOCK/OK. S tem zapustite način za vnos. 
 
Če med vnosom časa oz. dneva v tednu dalj časa ne pritisnete nobene tipke, časovno stikalo 
samodejno zapusti način za vnos. Zadnji vnosi se shranijo. 
 
Posebnost – poletni čas: 
 
S hkratnim pritiskom tipke CLOCK in SET lahko preklapljate med poletnim in zimskim časom. 
Poletni čas je prikazan na prikazovalniku z napisom SUMMER. Pri tem se čas v primerjavi z 
zimskim časom samodejno prestavi za eno uro naprej. 
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Programirani časi vklopa in izklopa ostanejo nespremenjeni in jih je treba po potrebi pri 
preklopu na poletni čas ročno prilagoditi. 
 
2. Programiranje časov vklopa in izklopa 
 
S pomočjo digitalnega časovnega stikala Premium lahko določite do 16 preklopnih časov. 
Ustrezno programiranje izvedete v nekaj korakih. 
 
Za preklop v način programiranja pritisnite tipko PROG. Na prikazovalniku se tako kot že pri 
nastavitvi časa prikažejo naslednji napisi: HOURS, MINUTES in WEEKS. Dodatno je levo 
spodaj prikazan napis PROGRAM. Poleg njega je prikazan napis 1 ON. 
 
1 ON signalizira čas vklopa prvega programa. S ponovnim pritiskom tipke PROG se prikaz 
preklopi iz 1 ON na 1 OFF. To signalizira čas izklopa prvega programa. 
 
Za dostop do naslednjih programov od 2 do 16 ustrezno pogosto pritisnite tipko PROG. 
 

 
 
Potem ko se odločite za številko programa, pritisnite tipko SET. Pred prikazom HOURS 
utripa majhen trikotnik. S tipko UP/CLEAR lahko nastavite želene ure. 
 
Za preklop na nastavitev minut ponovno pritisnite tipko SET. Nato začne pred prikazom 
MINUTES utripati majhen trikotnik. Pritiskajte tipko UP/CLEAR, dokler niso prikazane želene 
minute. Potem ko vnesete čas, lahko izberete dan v tednu. Pri tem ponovno pritisnite tipko 
SET. Pred prikazom WEEKS začne utripati majhen trikotnik in s tem signalizira možnost 
vnosa. 
 
S tipko UP/CLEAR lahko izbirate med naslednjimi možnostmi: 
 
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 
 
Ko pravilno vnesete čas in dan oz. dneve v tednu za čas vklopa (npr. 1 ON), ponovno 
pritisnite tipko PROG za določitev časa izklopa (npr. 1 OFF). Za vnos ponovite zgoraj 
navedene korake. 
 
Za izhod iz načina programiranja pritisnite tipko CLOCK/OK. 
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Če med programiranjem dalj časa ne pritisnete nobene tipke, prikaz ponovno skoči nazaj na 
trenutni čas. Vaši vnosi se shranijo. 
 
Prosimo, upoštevajte: 
 
Za spreminjanje že ustvarjenega programa ponovite korake, ki so opisani zgoraj. Za brisanje 
časa vklopa oz. izklopa najprej pritisnite tipko PROG, nato pa pritisnite še tipko UP/CLEAR. 
 
3. Ročno oz. samodejno delovanje 
 
S pritiskanjem tipke SET lahko izbirate med naslednjimi načini delovanja: AUTO, OFF in ON. 
 
AUTO: Naprava, ki je priključena na časovnik, se vklopi oz. izklopi ob programiranih časih.  
 
OFF: Naprava, ki je priključena na časovnik, je ves čas izključena, programi se ne izvajajo.  
 
ON: Naprava, ki je priključena na časovnik, je ves čas vključena, programi se ne izvajajo. 
 
4. Odštevanje (kombinacija tipk PROG + UP/CLEAR) 
 
• Ko želite uporabljati funkcijo odštevanja, preklopite v način ON ali OFF. 
•.Za aktivacijo oz. deaktivacijo odštevanja pritisnite tipko PROG + UP/CLEAR, nato pa 
..pritisnite še tipko SET. 
• Nastavite želen čas odštevanja s tipko UP in potrdite nastavitev s pritiskom tipke OK. 
 
ON: Nastavljen čas se odšteva. Pri 00:00 se priključena naprava izključi, časovnik pa 
preklopi v način OFF. 
 
OFF: Nastavljen čas se odšteva. Pri 00:00 se priključena naprava vključi, časovnik pa 
preklopi v način ON. 
 
5. Random (funkcija naključnega preklapljanja) 
 
• Za uporabo funkcije naključnega preklapljanja aktivirajte način AUTO. 
• Za aktivacijo oz. deaktivacijo funkcije naključnega preklapljanja pritisnite tipko SET + UP. 
 
Opomba: Pri aktiviranem načinu Random se priključena naprava v času med 18:00 in 06:00 
naključno vklaplja in izklaplja. Funkcija je tako dolgo aktivna, dokler je ponovno ne 
deaktivirate s pritiskom tipke SET + UP. 
 
C. Delovanje 
 
• Prosimo, upoštevajte, da mora biti vaša električna naprava vključena. 
•.Nastavite svoje programe vklopa/izklopa oz. način delovanja (AUTO, ON, OFF) na 
..časovniku v skladu z opisom v teh navodilih za uporabo. 
•.Električni kabel porabnika, ki ga želite priključiti (npr. svetlobna veriga), priključite na 
..električno vtičnico časovnika, nato pa časovno stikalo priključite na električno vtičnico na 
..steni. 
• Časovno stikalo nato v skladu s tem vklaplja oz. izklaplja električni porabnik. 
 
D. Varnostni napotki 
 
• Pokvarjeno napravo takoj ločite od električnega omrežja in je več ne uporabljajte, prav tako 
..je ne odpirajte. 
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• Ko je naprava odprta ali pa je odprt njen baterijski predal, obstaja tveganje za življenjsko 
..nevaren električni udar! 
• Popravila lahko izvaja samo pooblaščeno strokovno osebje. 
• Polnilno akumulatorsko baterijo lahko zamenja samo pooblaščeni strokovnjak. 
• Polnilna akumulatorska baterija se polni med delovanjem naprave. 
•.Časovnega stikala nikoli ne priključite na podaljševalni kabel ali adapter, temveč samo 
..neposredno na električno vtičnico, sicer lahko pride do pregrevanja. 
• Časovno stikalo lahko priključite samo na fiksno nameščeno električno vtičnico na steni. 
• Več enakih izdelkov ne smete priključiti enega na drugega. 
• Časovno stikalo lahko uporabljate samo v suhih prostorih. 
• Časovnega stikala nikoli ne uporabljajte na prostem. 
• Napravo pred čiščenjem ločite od električnega omrežja. 
• Napravo čistite samo s suho krpo brez kosmov. 
• Na tedensko časovno stikalo ne smete priključiti naprav, ki se vrtijo. 
• Tako kot vsi električni izdelki tudi to tedensko časovno stikalo ne sodi v otroške roke! 
•.Priključena električna naprava (npr. osvetljava) mora biti v skladu s tehničnimi podatki 
..časovnika (glejte poglavje ''Tehnični podatki''). 
•.Na ta izdelek ne smete priključiti naprav, ki ustvarjajo toploto (npr. grelne odeje, kavni 
..aparati itd.). Obstaja nevarnost požara in telesnih poškodb! 
 
E. Tehnični podatki 
 
Električna napetost: ........................................................................................ 230 V/AC, 50 Hz 
Maks. priključna moč: .................................................................................. 16 (2) A*, 3.500 W 
Zaščitni razred: ....................................................................................................................... 1 
Vrsta zaščite: ..................................................................................................................... IP20 
Temperatura pri delovanju: ............................................................................... 0 °C do +50 °C 
Interval nastavitve časa: ................................................................................................... 1 min 
Moč v stanju pripravljenosti: ................................................................................... pribl. 0,6 W 
 
* To pomeni: pri ohmskem bremenu maks. 16 A, pri induktivnem bremenu maks. 2 A 
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GARANCIJSKI LIST 
 
 
 
 
 
Izdelek: Digitalno tedensko časovno stikalo Hama Premium 00108838 
Kat. št.: 12 31 144 
 
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. 
 

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 

http://www.conrad.si/
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