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INSTRUCTION MANUAL 

 

 
1. View of LCD: 

 
 
 
 
 

2.  Function of key: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* For the first use please press the RESET button key ! 
3. Setting the clock 

3.1 Press MENU key at clock display,  will display on upper right corner. 
3.2 Press OK key, MO will flash and start to set current time, use +/- key to  adjust right weekday 

or weekend. 
3.3 Press OK key to confirm and hour will flash, use +/- to adjust hour. Make sure AM/PM is 

correctly set. 
3.4 Press OK key to confirm and minute now flashes, use +/- key to adjust minute. 

Note: when minute is set, the clock will go from 0 second. 
3.5 Press OK key to confirm.                                                                                     
Note: to set the clock once again, press OK key and repeat the steps from 3.2 to 3.5. 

To set programs for the timer, press MENU key and see Section 4. 
To quit to clock display, hold MENU for 2 seconds or more. 
If no key is pressed within 1 minute, the   will be disappeared and the clock format 
will be displayed. 

4. Setting the programs 

4.1 Press MENU key at clock display till     is shown on the screen. Up to 9 programs can 
be set for each day of the week. 

Please follow the following steps to set the programs according to your requirement: 
4.2 Press MENU key till the screen shows, 1ON  display on the LCD. 
4.3 Press OK key to start setting. MO, TU till SU will flash, at this stage, use +/- key to adjust 

day or days you want. 
Press+key , the options will show in such order: 
MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU each day only. 
MO,TU,WE,TH,FR five weekday only     
SA,SU weekend only 
-:-- no setting 
Press- key , these options will show in a reversed order. 
Note:-:-- is an invalid option and if it is selected, you can press OK again to restart setting. 

4.4 Press OK key to confirm and hour will be flashing, use +/- to adjust hour. 
4.5 Press OK key to confirm and minute will flash, use +/- to adjust minute. 
4.6 Press OK key to confirm and PROG 1ON  is now correctly set. 

 
 

4.7 Press MENU key  and the screen will show 1OFF . 
4.8 Press OK key  to start setting PROG 1OFF . Follow the steps 4.3 to 4.6. 
4.9 To have more programs set, repeat the above steps. 
4.10 When finish programs setting. press MENU key to quit or hold MENU key for 2 or more 

seconds at any stage to go back to clock display format. If  no  key  is  pushed  within  1 
minute, the clock will be displayed. 

4.11 To edit a particular program, locate it using MENU key  and press OK key to edit it. 
4.12 To remove a particular program, locate it using MENU key, then press OK key  and set the 

day to -:-- using +/- key. 
 

Note 1: The programs will not be activated until the following conditions are met: 
A.The operating mode of the timer is set to AUTO mode.                      
B.No countdown program is running. 

Note 2: If a countdown program has just run (see Section 5) or the operating mode is changed (see Section 6), 
The program at the current time will be temporarily overridden. 

 
5. Countdown function 
5.1 Hold CTD key for 2 seconds or more at  any time  ( unless  when a  countdown  program  is 

running) to set a countdown program. The screen shows: 

the    sign indicates that the timer is now in count down mode. 
Note: no function if CTD key is hold for less than 2 seconds. 

Once the CTD key is pressed, the timer will be immediately shifted to AUTO OFF mode and output is 
cut off. 

5.2 Use CTD key to select a desired countdown time. The screen display cycles in the 
following order: 0:00  0:05  0:10  with 5  minutes interval  till  2:00  and 1 hour  interval 
after 2:00.Max countdown time is 12 hours. 
Hold the CTD key to roll fast. 

5.3 Release the key and the countdown starts after 2 seconds. There will be output in the outlet 

and  the  time  that   remains  will  flash ,  the     sign will be  constantly  shown  till 
countdown finish. 

5.4 The screen will go back to clock display format  when the countdown is over. The  timer  is 
now  in AUTO OFF mode. 

5.5 When the  countdown  program is  running, you can press CTD key to quit to clock  display 
Format, the timer will be in AUTO OFF mode. 

Note: When  a countdown  program  is  setting  and or  it  is  running,  functions  of   the  other  keys  will  be 
suspended. 

 
6.Operating modes of the timer 
Press MANUAL key at clock display to select desired operating mode of the timer. Display  of 
the modes cycles in such order: 

OFF/AUTO OFF /ON /AUTO ON 
Description of the modes: 
OFF: output is cut off and the programs are deactivated. 
ON: output is constantly and the programs are deactivated. 
AUTO OFF/AUTO ON: the timer runs in accordance with the programs previously set.The 
code of  the ongoing program is shown in the screen . OFF indicates that there is no output 
and ON indicates that there is output in the outlet. 
N.B. If the timer cannot run as the programs are set, please verify : 

A. Whether the current time is correctly set, including AM/PM; 
B. Whether the programs are correctly set, including the day and AM/PM; 
C. Whether the programs are overlapped; 
D. Whether the operating mode of the timer is set to AUTO. 

 

    

KEY FUNCTION 
MENU shift between CLOCK and PROGRAM modes 
+ / increase the number by 1 or hold to roll fast 
_ / decrease the number by 1 or hold to roll fast 
MANUAL shift between OFF/AUTO OFF/ON/AUTO ON modes 
OK confirm the current setting 
CTD/COUNTDOWN start the countdown function 
RESET / R reset the timer and clear all data previously setting 
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БУТОН ФУНКЦИЯ

MENU Превключва между режими CLOCK 
(часовник) и PROGRAM  

+/>> Увеличава числото с 1, при задържане 
се ускорява

-/<< Намалява числото с 1, при 
задържане се ускорява

MANUAL Превключва между режими OFF/
AUTO OFF/ON/AUTO ON (изключено 
/ автомат. изключване / включване / 
автомат. включване)

OK Потвърждава настоящата настройка

CTD/COUNTDOWN Стартира функцията за обратно 
броене

RESET/R Занулява таймера и изчиства всички 
въведени досега настройки 

* При първата употреба, натиснете бутона RESET!           

1. Настройване на часовника
 1.1 Натиснете бутона MENU до дисплея на часовника, в горния десен ъгъл се изписва            .
 1.2  Натиснете бутона OK, започва да мига MO (пон.). Използвайте бутоните +/-, за да зададете 

деня от седмицата.
 1.3  Натиснете бутона OK, за да потвърдите. Започва да мига часът. Използвайте бутоните +/-, 

за да зададете час. Уверете се, че показанието AM/PM (сутрин/следобед) е правилно.
 1.4  Натиснете бутона OK, за да потвърдите. Започва да мигат минутите. Използвайте бутоните 

+/-, за да настроите минутите.
  Забележка: когато бъдат настроени минутите, отчитането започва от 0 секунди.
 1.5 Натиснете бутона OK, за да потвърдите.                                                                                      
   Забележка: за да настроите часовника отново, натиснете бутона OK и повторете стъпките 

от 1.2 до 1.5.
   За да зададете програми за таймера, натиснете бутона MENU и вижте точка 2. За да 

излезете от дисплея на часовника, задръжте бутона MENU в продължение на 2 секунди или 
повече.

   Ако не бъде натиснат бутон в рамките на 1 минута, символът            ще изчезне и ще бъде 
показан часовникът.

2. Задаване на програми
 2.1  Натиснете бутона MENU от дисплея на часовника, докато на екрана се появи           .  

Могат да бъдат зададени до 9 програми за всеки ден от седмицата.
  Следвайте стъпките по-долу, за да зададете програмите, които желаете:
 2.2 Натиснете бутона MENU, докато на дисплея се изпише, 1ON (функция за включване)
 2.3  Натиснете бутона OK, за да започнете задаването на настройки. MO, TU до SU ще мигат на 

екрана, използвайте бутона +/-, за да изберете деня или дните, които желаете.
   Натиснете бутона +, опциите ще бъдат показани в следната последователност: 

MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU (ПОН, ВТО, СРЯ, ЧЕТ, ПЕТ, СЪБ, НЕД) един по един. 
MO,TU,WE,TH,FR само петте работни дни; SA,SU само почивните дни;  -:-- без настройка

  Натиснете бутона -, тези опции ще бъдат показани в обратен ред.
   Забележка:-:-- не е валидна опция и ако бъде избрана, може да натиснете бутона OK 

отново, за да започнете задаването на настройки отначало.
 2.4  Натиснете бутона OK, за да потвърдите. Часът започва да мига. Използвайте +/-, за да 

зададете час.
 2.5  Натиснете бутона OK, за да потвърдите. Минутите започват да мигат. Използвайте +/-, за да 

зададете минутите.
 2.6 Натиснете бутона OK, за да потвърдите. Функцията PROG 1ON  вече е настроена правилно.
 2.7 Натиснете бутона MENU. На екрана ще се изпише 1OFF (функция за изключване).

CLOCK

1. Дисплей:

CLOCK
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 2.8 Натиснете бутона OK, за да зададете PROG 1OFF . Следвайте стъпки 2.3 ди 2.6.
 2.9 За да зададете още програми, повторете горните стъпки.
 2.10  След приключване на задаването на програма, натиснете бутона MENU, за да излезете 

от менюто или задръжте бутона MENU в продължение на 2 или повече секунди, за да се 
върнете към дисплея с часовника. Ако не бъде натиснат бутон в рамките на 1 минута, ще 
бъде показан часовникът.

 2.11  За да редактирате определена програма, трябва да я намерите с помощта на бутона MENU. 
След това натиснете бутона OK, за да я редактирате.

 2.12  За да изтриете определена програма, трябва да я намерите с помощта на бутона MENU. 
След това натиснете бутона OK и изберете -:-- за деня чрез бутона +/-.

 Забележка 1: Програмите няма да бъдат активирани, докато не бъдат изпълнени следните 
  условия: 
  А.Работният режим на таймера е настроен на AUTO.                      
  Б. Не се изпълнява програма за обратно броене.
 Забележка 2: Ако е изпълнена програма за обратно броене (вижте точка 5) или работният
  режим е променен (вижте точка 6). Програмата към момента ще бъде отменена временно.

3. Функция за обратно броене
 3.1  Задръжте бутона CTD в продължение на 2 секунди или повече във всеки един момент 

(освен, докато се изпълнява програма за обратно броене), за да настроите програмата за 
обратно броене. На екрана се появява: знакът           , който обозначава, че таймерът е в 
режим на обратно броене.

 Забележка: функцията не се активира, ако бутонът CTD бъде задържан по-малко от 2 секунди.
   След натискане на бутона CTD, таймерът превключва незабавно в режим AUTO OFF 

(автоматично изключване) и показанието изчезва.
 3.2  Използвайте бутона CTD, за да изберете желаното време за обратно броене. На екрана се 

показват циклите в следната последователност: 0:00  0:05  0:10  през интервал от 5  минути 
до 2:00  и през интервал от 1 час след 2:00.Максималното време за обратно броене е 12 
часа. Задръжте бутона CTD, за да се сменят по-бързо цифрите.

 3.3  Освободете бутона и обратното броене ще започне след 2 секунди. На дисплея ще се 
изпише показанието и оставащото време ще мига. Надписът            ще остане на дисплея 
до приключване на обратното броене.

 3.4  След приключване на обратното броене на дисплея ще се появи часовникът. Таймерът 
преминава в режим AUTO OFF (автоматично изключване).

 3.5  Докато се изпълнява програмата за обратно броене, може да натиснете бутона CTD, за 
да се върнете към часовника. Таймерът преминава в режим AUTO OFF (автоматично 
изключване).

 Забележка: когато се настройва или изпълнява програма за обратно броене, функциите на
   другите бутони се блокират.

6. Работни режими на таймера
Натиснете бутона MANUAL докато на дисплея е показан часовникът, за да изберете желания 
работен режим на таймера. На дисплея се показват режимите в следната последователност:
   OFF/AUTO OFF /ON /AUTO ON (изключен / автомат. изключване / включен / автомат. вкл.)
  Описание на режимите:
  OFF: показанията се изключват и програмите се деактивират. 
  ON: дисплеят е постоянно включен и програмите се деактивират.
   AUTO OFF/AUTO ON: таймерът работи в зависимост от предварително зададените 

програми. Кодът на активните програми се показва на екрана.
  OFF показва, че няма показания, а ON, че има такова на дисплея.
   Важно! Ако таймерът не може да работи така, както е зададено по програма, проверете 

дали:
 А.Часовникът е настроен правилно, включително за сутрин/следобед (AM/PM);
 Б. Програмите са настроени правилно, включително денят и за сутрин/следобед (AM/PM);
 В. Програмите не се застъпват;
 Г. Работният режим на таймера е настроен за AUTO.
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View of LCD: 

 
 
 
 
Function of key: 

Taste Funktion 
MENU Wechsel zwischen CLOCK und PROGRAM Modus 
+/>> Um eins nach oben 
-/<< Um eins nach unten 
MANUAL Wechsel zwischen OFF/AUTO OFF/ON/AUTO ON Modus 
OK Bestätigung der Einstellungen 
CTD/COUNTDOWN Start der Countdown Funktion 
RESET/R Reset aller Einstellungen 

 
 

* For the first use please press the RESET button key !  
 
Specifications of the timer: 
+ It is provided with a buffer battery 
+ Daily and weekly programmable 
+ In a week the timer can be programmed for 16 different start-up and start-off (8 start-up and 8 start-off). 
 

1. Setting the clock 
1.1 Press MENU key at clock display,  will display on upper right corner. 
1.2 Press OK key, MO will flash and start to set current time, use +/- key to  adjust right 

weekday or weekend. 
1.3 Press OK key to confirm and hour will flash, use +/- to adjust hour. Make sure AM/PM 

is correctly set. 
1.4 Press OK key to confirm and minute now flashes, use +/- key to adjust minute. 
1.5 Press OK key to confirm.                                                                                      

 
2. Setting the programs 
2.1 Press MENU key at clock display till     is shown on the screen. Up to 9 programs 

can be set for each day of the week. 

2.2 Press MENU key till the screen shows, 1ON  display on the LCD. 
2.3 Press OK key to start setting. MO, TU till SU will flash, at this stage, use +/- key to 

adjust day or days you want. Weekday only or. weekend only is also possible. 
2.4 Press OK key to confirm and hour will be flashing, use +/- to adjust hour, check if AM / 

PM is set correctly. 
2.5 Press OK key to confirm and minute will flash, use +/- to adjust minute. 
2.6 Press OK key to confirm and PROG 1ON  is now correctly set. 
2.7 Press MENU key  and the screen will show 1OFF . 
2.8 Press OK key  to start setting PROG 1OFF . Follow the steps 4.3 to 4.6. 
2.9 To have more programs set, repeat the above steps. 
2.10 When finish programs setting. press MENU key to quit or hold MENU key for 2 or more 

seconds at any stage to go back to clock display format. If  no  key  is  pushed  within  1 
minute, the clock will be displayed. 

2.11 To edit a particular program, locate it using MENU key  and press OK key to edit it. 
2.12 To remove a particular program, locate it using MENU key, then press OK key  and set 

the day to -:-- using +/- key. 
 

3. Operating modes of the timer 
Press MANUAL key at clock display to select desired operating mode of the timer: 

+ OFF: output is cut off and the programs are deactivated.  
+ ON: output is constantly and the programs are deactivated. 
AUTO OFF/AUTO ON: the timer runs in accordance with the programs previously set. The code of  the 
ongoing program is shown in the screen . OFF indicates that there is no output and ON indicates that 
there is output in the outlet. 
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