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Značilnosti 
 
• Nastavite lahko do 96 preklopnih časov za vklop in izklop na dan. 
• Najkrajši preklopni čas znaša 15 minut. 
• Napravo, ki je priključena na časovno stikalo, lahko na strani poleg vrtljivega koleščka z 
..drsnim stikalom nastavite na trajni vklop ali na časovni program, ki ga sami izberete. 
•.Ko je časovno stikalo vključeno, sveti kontrolna lučka za delovanje poleg vrtljivega 
..koleščka. 
 
Nastavitev stikalnih programov 
 
Okoli vrtljivega koleščka so razporejeni črni izbirni zatiči.  S koničastim predmetom, npr. 
kemičnim svinčnikom, lahko za želeno časovno obdobje preklapljanja pritisnete en zatič (= 
15 minut) ali več zatičev, tako da zaskoči(jo). Primer: Preklopni čas od 12. do 13. ure. 
Pritisnite 4 preklopne zatiče med 12. in 13. uro. 
 
Po izbiri preklopnih časov zavrtite vrtljivi kolešček, dokler se točen čas ne sklada z 
označevalno puščico na vrtljivem koleščku. 
 
Časovno stikalo nima rezervnega napajanja. 
 
Tehnični podatki 
 
Nazivna napetost: .................................................................................................. 220-240 V~ 
Maks. obremenitev: ............................................................................................ 16 A, 3.500 W 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugo Brennenstuhl GmbH&Co. KG 
Seestraße 1-3 

72074 Tübingen · Nemčija 
 

lectra-t · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar 
 

H. Brennenstuhl S.A.S. 
F-67460 Souffelweyersheim 

 
www.brennenstuhl.com 
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GARANCIJSKI LIST 
 
 
 
 
 
Izdelek: Dnevno časovno stikalo z otroškim varovalom Brennenstuhl MZ 20 
Kat. št.: 14 38 716 
 
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/

