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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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PRZYCISK FUNKCJA

MENU przechodzenie między trybem CLOCK 
a PROGRAM

+/>> zwiększanie wartości o 1, szybsze przewi-
janie po 

-/<< zmniejszanie wartości o 1, szybsze 
przewijanie po 

MANUAL przechodzenie między trybami OFF/
AUTO OFF/ON/AUTO 

OK potwierdzenie bieżącego ustawienia

CTD/COUNTDOWN uruchamianie funkcji odliczania

RESET/R reset zegara i czyszczenie wszystkich 
wcześniej ustawionych  

* Przy pierwszym użyciu należy wcisnąć przycisk RESET! 3.          

1. Ustawianie zegara
 1.1 Wcisnąć przycisk MENU na wyświetlaczu zegara, w górnym prawym rogu wyświetli się             .
 1.2  Wcisnąć przycisk OK, zacznie migać MO i można rozpocząć ustawianie czasu, wybrać właściwy 

dzień tygodnia za pomocą przycisku +/-.
 1.3  Wcisnąć przycisk OK by potwierdzić, godzina zacznie migać, ustawić godzinę za pomocą przy-

cisku +/-. Upewnić się, czy właściwie wybrano AM/PM.
 1.4  Wcisnąć przycisk OK by potwierdzić, minuty zaczną migać, ustawić minuty za pomocą przycisku 

+/-.
  Uwaga: po ustawieniu minut zegar zacznie pracę od 0 sekund.
 1.5 Wcisnąć przycisk OK by potwierdzić.                                                                                     
  Uwaga: aby ponownie ustawić zegar, wcisnąć OK i powtórzyć kroki od 1.2 do 1.5.
   Aby ustawić programy dla zegara, wcisnąć przycisk MENU i zapoznać się z Rozdziałem 2. Aby 

zamknąć wyświetlacz zegara, przytrzymać MENU przez minimum 2 sekundy.
   Jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, zniknie             i wyświetli się format 

zegara.

2. Ustawianie programów
 2.1  Przyciskać przycisk MENU na wyświetlaczu zegara, aż na ekranie pojawi się           . Na każdy 

dzień tygodnia można ustawić do 9 programów.
  Aby ustawić programy zgodnie z własnymi wymaganiami, należy wykonać poniższe kroki:
 2.2 Przyciskać przycisk MENU aż na ekranie pojawi się 1ON  .
 2.3  Wcisnąć OK aby rozpocząć ustawianie. Migać zacznie MO, TU aż do SU, na tym etapie można 

wybrać żądane dni za pomocą przycisku +/-.
   Po wciśnięciu klawisza + opcje pojawią się w następującej kolejności: MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU 

pojedynczo każdy dzień. MO,TU,WE,TH,FR pojedynczo każdy dzień    SA,SU pojedynczo dni 
weekendu

  -:-- brak ustawień
  Po wciśnięciu klawisza - opcje pojawią się w odwrotnej kolejności.
   Uwaga:-:-- jest niewłaściwą opcją i jeśli zostanie ona wybrana, można wcisnąć ponownie OK aby 

rozpocząć ustawianie od nowa.
 2.4  Wcisnąć przycisk OK by potwierdzić, godzina zacznie migać, ustawić godzinę za pomocą przy-

cisku +/-.
 2.5  Wcisnąć przycisk OK by potwierdzić, minuty zaczną migać, ustawić minuty za pomocą przycisku 

+/-.
 2.6 Wcisnąć przycisk OK by potwierdzić i PROG 1ON   zostanie poprawnie ustawiony.
 2.7 Wcisnąć przycisk MENU i ekran wyświetli 1OFF .
 2.8 Wcisnąć OK aby rozpocząć ustawianie PROG 1OFF . Dalej postępować według kroków 2.3 do 2.6.

CLOCK

Wygląd wyświetlacza LCD:

CLOCK

PROG
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 2.9 Aby ustawić większą ilość programów, powtórzyć powyższe kroki.
 2.10  Po zakończeniu ustawiania programów, wcisnąć przycisk MENU aby wyjść lub przytrzymać 

przycisk MENU przez co najmniej 2 sekundy aby wrócić do formatu wyświetlania zegara. Jeśli w 
ciągu 1 minuty nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, wyświetli się zegar.

 2.11  Aby edytować dany program, należy go znaleźć za pomocą przycisku MENU i wcisnąć OK celem 
edycji.

 2.12  Aby usunąć dany program, należy go znaleźć za pomocą przycisku MENU, następnie wcisnąć 
przycisk OK celem ustawienia dnia na -:-- za pomocą przycisku +/-.

 Uwaga 1: Programy nie zostaną aktywowane do czasu spełnienia poniższych warunków: 
   A. Tryb operacyjny zegara jest ustawiony na tryb AUTO.
  B. Program odliczania nie pracuje.
 Uwaga 2: Jeśli dopiero co działał program odliczania (patrz Rozdział 5) lub zmieniony został tryb 
  operacyjny (patrz Rozdział 6), program bieżącego czasu zostanie tymczasowo nadpisany.

3. Funkcja odliczania
 3.1  Przytrzymać przycisk CTD przez minimum 2 sekundy w dowolnym momencie (chyba, że działa 

program odliczania) aby ustawić program odliczania. Na ekranie wyświetli się:
  symbol            wskazuje, że zegar jest w trybie odliczania.

 Uwaga: nie zadziała, jeśli przycisk CTD nie z zostanie przytrzymany na co najmniej 2 sekundy.
   Po naciśnięciu przycisku CTD, zegar natychmiast przez w trybu AUTO OFF i produkcja zostanie 

odcięta.
 3.2  Za pomocą przycisku CTD wybrać żądany czas odliczania. Obraz na monitorze zmienia się  

w następującej kolejności: 0:00  0:05  0:10 co 5  minut do  2:00 oraz  1 godzina po 2:00. Maksy-
malny czas odliczania wynosi 12 godzin.

  Przytrzymanie przycisku CTD przyśpieszy przewijanie.
 3.3  Po zwolnieniu przycisku odliczanie rozpocznie się w ciągu 2 sekund. Na wylocie pojawi się pro-

dukcja a pozostały czas będzie migał, do zakończenia odliczania wyświetlany będzie  
symbol            .

 3.4  Po zakończeniu odliczania ekran wróci do formatu wyświetlania zegara. Zegar przejdzie do trybu 
AUTO OFF.

 3.5  Podczas pracy programu odliczania, można wcisnąć przycisk CTD w celu wyjścia z formatu 
wyświetlania zegara, zegar przejdzie do trybu AUTO OFF.

 Uwaga: Podczas ustawiania się lub pracy programu odliczania, funkcje innych klawiszy będą 
  zawieszone.

4. Tryby robocze zegara
Wcisnąć przycisk MANUAL na wyświetlaczu zegara aby wybrać żądany tryb roboczy zegara. 
Wyświetlanie trybów pojawia się w następującej kolejności:
  OFF/AUTO OFF /ON /AUTO ON
  Opis trybów:
   OFF: produkcja zostaje odcięta i programy są dezaktywowane. ON: ciągła produkcja i programy 

są dezaktywowane.
   AUTO OFF/AUTO ON: zegar pracuje zgodnie z programami ustawionymi wcześniej. Kod 

trwającego programu wyświetlany jest na ekranie. OFF wskazuje, że nie ma produkcji na wylocie 
natomiast ON wskazuje, że jest produkcja na wylocie.

  UWAGA Jeżeli zegar nie pracuje zgodnie z ustawionymi programami, należy sprawdzić:
 A. Czy bieżący czas jest prawidłowo ustawiony, w tym przed południem i po południu;
 B. Czy programy są prawidłowo ustawione, w tym dzień oraz przed południem i po południu;
 C. Czy programy się nakładają;
 D. Czy tryb roboczy zegara jest ustawiony na 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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