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Imaginea LCD-ului:

PRZYCISK

FUNKCJA

MENU

przechodzenie między trybem CLOCK
a PROGRAM

+/>>

zwiększanie wartości o 1, szybsze przewijanie 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

1.
View of LCD:
reset zegara i czyszczenie wszystkich
wcześniej ustawionych

MO
AM

CTD

12:00

CLOCK
PROG

OFF

L MENU
MANUA
OK

_

R

+ MANUAL
INSTRUCTION

* Pentru prima utilizare, vă rugăm să apăsați tasta RESET!
2. Function of key:
KEY

FUNCTION

MENU
shift between CLOCK and PROGRAM modes
1. Setarea ceasului
+/
increase the number by 1 or hold to roll fast
CLOCK
1.1 Apăsați tasta MENU de pe afișajul ceasului; se va afișa
dreapta.
_în
decrease
the number by 1 or hold to roll fast
/ colțul superior
MANUAL
shift between OFF/AUTO OFF/ON/AUTO ON
1.2	Apăsați tasta OK, MO (luni) va lumina intermitent și va începe să
seteze ora curentă,
folosiți tasta
OK
confirm the current setting
+/- pentru a seta ziua săptămânii sau a sfârșitului de săptămână.
CTD/COUNTDOWN start the countdown function
reset the timer
and clear
all data previously set
RESET
/R
1.3	Apăsați tasta OK pentru a confirma, iar ora va lumina intermitent,
folosiți
+/- pentru
a seta
ora.
Asigurați-vă că ați setat corect AM/PM.
* For the first use please press the RESET button key !
1.4	Apăsați tasta OK pentru a confirma, iar minutele 3.vor
lumina
intermitent, folosiți +/- pentru a seta
Setting
the clock
minutele.
3.1 Press MENU key at clock display,
will display on upper right corner.
		
Notă: odată ce ați setat minutele, ceasul va porni3.2dePress
la secunda
0. flash and start to set current time, use +/- key to adjust ri
OK key, MO will
1.5 Apăsați tasta OK pentru a confirma.
or weekend.
Press OK key
to confirm
hour
flash, use +/- to adjust hour. Make su
Notă: pentru a seta din nou ceasul, apăsați tasta OK și3.3repetați
pașii
de laand
1.2
lawill
1.5.
correctly set.
		Pentru a seta programele pentru cronometru, apăsați
tasta
MENU
și
consultați
Secțiunea 2.
3.4 Press OK key to confirm and minute now flashes, use +/- key to adjust minute.
Pentru a reveni la afișajul ceasului, țineți apăsată tasta
timp
dethecel
puțin
secunde.
Note:MENU
when minute
is set,
clock
will go2from
0 second.
		Dacă nu veți apăsa nicio tastă în maxim 1 minut,3.5CLOCK
Press OKva
keydispărea
to confirm. și va apărea în schimb
Note: to set the clock once again, press OK key and repeat the steps from 3.2 to 3.5
formatul ceasului.

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 th
will be displayed.
4.
Setting
the
programs
PROG
până când apare
pe ecran. Pot fi setate

2. Setarea programelor
2.1	Apăsați tasta MENU de pe afișajul ceasului
maxim 9 programe pentru fiecare zi a săptămânii.4.1 Press MENU key at clock display till
is shown on the screen. Up to 9
set for each day of
the week.
		
Vă rugăm să parcurgeți pașii următori pentru a setabeprogramele
după
cum doriți:
Please follow the following steps to set the programs according to your requiremen
ON
2.2 Apăsați tasta MENU până când apare afișajul, 1 4.2 va
apărea pe LCD.
Press MENU key till the screen shows, 1ON display on the LCD.
2.3	Apăsați tasta OK pentru a inițializa setarea. MO (luni),
TU
până
laMO,
SUTU
(duminică)
vor lumina
4.3 Press
OK(marți)
key to start
setting.
till SU will flash,
at this stage, use +/
intermitent; în această etapă, folosiți tasta +/- pentru
dayaorajusta
days youziua
want. sau zilele dorite.
, the options
showTU
in such
order: WE (miercu		Apăsați tasta +, iar opțiunile vor fi afișate în ordineaPress+key
următoare:
MO will
(luni),
(marți),
only.
ri), TH (joi), FR (vineri), SA (sâmbătă), SU (duminică) MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU
doar pentru fiecareeach
zi. day
MO
(luni), TU (marți),
MO,TU,WE,TH,FR five weekday only
WE (miercuri), TH (joi), FR (vineri) doar pentru zilele săptămânii
SA,SU weekend onlySA (sâmbătă), SU (duminică)
doar pentru sfârșitul de săptămână
-:-- no setting
Press- key , these options will show in a reversed order.
		
-:-- fără setare
is an invalid option and if it is selected, you can press OK again to res
		
Apăsați tasta -, iar opțiunile vor fi afișate în ordinea Note:-:-inversă.
4.4 Press OK key to confirm and hour will be flashing, use +/- to adjust hour.
		Notă:-:--este o opțiune invalidă și, dacă este selectată,
puteți apăsa OK din nou pentru a reporni
4.5 Press OK key to confirm and minute will flash, use +/- to adjust minute.
setarea.
4.6 Press OK key to confirm and PROG 1ON is now correctly set.
2.4 Apăsați tasta OK pentru a confirma, iar ora va lumina intermitent, folosiți +/- pentru a seta ora.
2.5	Apăsați tasta OK pentru a confirma, iar minutele vor lumina intermitent, folosiți +/- pentru a seta
minutele.
2.6 Apăsați tasta OK pentru a confirma; acum 1ON este setat corect.
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2.7 Apăsați tasta MENU, iar pe ecran va fi afișat 1OFF .
2.8 Apăsați tasta OK pentru a inițializa setarea PROG 1OFF . Urmați pașii de la 2.3 la 2.6.
2.9 Pentru a seta mai multe programe, repetați pașii de mai sus.
2.10	Când finalizați setarea programelor, apăsați tasta MENU pentru a ieși din setare sau țineți
apăsată tasta MENU timp de cel puțin 2 secunde, în orice etapă, pentru a reveni la afișajul ceasului. Dacă nu apăsați nicio tastă timp de 1 minut, va fi afișat ceasul.
2.11	Pentru a edita un anumit program, identificați-l folosind tasta MENU și apăsați OK pentru a-l
edita.
2.12	Pentru a șterge un anumit program, identificați-l folosind tasta MENU, apoi apăsați tasta OK și
setați data la -:--, folosind tasta +/- .
Nota 1: Programele nu vor fi activate până la îndeplinirea următoarelor condiții:
		A. Modul de funcționare a cronometrului este AUTO.
		
B. Nu este activat niciun program de numărătoare inversă.
Nota 2: Dacă doar ce ați activat un program de numărătoare inversă (consultați Secțiunea 5) sau
		dacă modul de funcționare s-a modificat (consultați Secțiunea 6), programul curent va fi înlocuit
temporar.
I NSTRUC TI O N M ANU AL

3. Funcția de numărătoare inversă
View of LCD:
3.1	Țineți apăsată tasta CTD timp de cel puțin 2 secunde, în orice etapă (cu excepția etapei în care
este activat un program de numărătoare inversă)
CTD
pentru a seta un program de numărătoare inversă.
Ecranul afișează:
Function of key:
CTD
		
Semnul
indică modul de numărătoare inversă alTaste
cronometrului. Funktion
Wechsel zwischen CLOCK und PROGRAM Modus
		
Notă: nicio funcție dacă țineți apăsată tasta CTD timpMENU
de cel puțin 2 secunde.
+/>>
Um eins nach oben
-/<<
Um eins
nach
unten
		Odată ce apăsați tasta CTD, cronometrul va trece imediat
în
modul
AUTO
OFF,
întrerupând
orice
MANUAL
Wechsel zwischen OFF/AUTO OFF/ON/AUTO ON
OK
Bestätigung der Einstellungen
răspuns.
CTD/COUNTDOWN
Start der Countdown Funktion
3.2	Folosiți tasta CTD pentru a selecta durata de numărătoare
cicluri în
RESET/Rinversă. Ecranul
Reset afișează
aller Einstellungen
ordinea următoare: 0:00 0:05 0:10 cu intervale de 5 minute până la 2:00 și cu interval de 1 oră
For the first use please press the RESET button key !
după 2:00. Durata maximă pentru numărătoarea inversă este de *12
ore.
Specifications of the timer:
		
Țineți apăsată tasta CTD pentru o derulare rapidă.
+ It is provided with a buffer battery
+ Daily după
and weekly
programmable
3.3	Eliberați tasta, iar numărătoarea inversă va începe
2 secunde.
Veți primi un răspuns,
+ In a week the timer can be programmed for 16 different start-up and start-off (8 star
iar timpul rămas va lumina intermitent, semnul CTD va apărea constant până la terminarea
1.
Setting the clock
numărătorii inverse.
1.1 Press MENU key at clock display,
will display on upper right corner.
Press OK key, MO will flash and start to set current time, use +/- key to adju
3.4	Când se va termina numărătoarea inversă, ecranul1.2vaweekday
reveniorla
afișarea ceasului. Cronometrul
weekend.
1.3 Press OK key to confirm and hour will flash, use +/- to adjust hour. Mak
este acum în modul AUTO OFF.
is correctly set.
1.4 Press OK
key to confirm
minute
now flashes,
use
key to adjust min
3.5	Când programul de numărătoare inversă este în derulare,
puteți
apăsaandtasta
CTD
pentru
a+/-reveni
1.5 Press OK key to confirm.
la afișarea ceasului; cronometrul va fi în modul AUTO
OFF.
2.
Setting the programs
		Nota: În momentul în care un program de numărătoare
inversă se desfășoară sau este
setat,
is shown on the screen. Up to
2.1 Press MENU key at clock display till
can be set for each day of the week.
funcțiile celorlalte taste vor fi suspendate.
ON
2.2
2.3

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

adjust day or days you want. Weekday only or. weekend only is also possib
4. Modurile de funcționare a cronometrului
2.4 Press OK key to confirm and hour will be flashing, use +/- to adjust hour, c
PM is
set correctly.
Apăsați tasta MANUAL de pe afișajul ceasului pentru a selecta
modul
de funcționare dorit. Ecranul
2.5 Press OK key to confirm and minute will flash, use +/- to adjust minute.
afișează cicluri în ordinea următoare:
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 .
		
OFF/AUTO OFF /ON /AUTO ON
2.8 Press OK key to start setting PROG 1OFF . Follow the steps 4.3 to 4.6.
		
Descrierea modurilor:
2.9 To have more programs set, repeat the above steps.
When finish programs setting. press MENU key to quit or hold MENU key
		OFF: răspunsul este întrerupt, iar programele sunt2.10
dezactivate.
răspunsul
este
constant,
seconds at any ON:
stage to
go back to clock
display
format. Ifiar
no key is pus
minute, the clock will be displayed.
programele sunt dezactivate.
2.11 To edit a particular program, locate it using MENU key and press OK key
2.12
To
remove
a
particular
program,
locate
it
using
MENU
key,
		AUTO OFF/AUTO ON: cronometrul funcționează în conformitate
cu programele setate anterior.then press OK
the day to -:-- using +/- key.
Codul programului în desfășurare este afișat pe ecran.
OFF
indică
lipsa unui răspuns, iar ON
3. Operating modes of the timer
Press MANUAL key at clock display to select desired operating mode of the ti
indică prezența sa.
+ OFF: output is cut off and the programs are deactivated.
		N.B: În cazul în care cronometrul nu funcționează, deși
au fost
setate,
văarerugăm
să
+ ON:programele
output is constantly
and the
programs
deactivated.
AUTO OFF/AUTO ON: the timer runs in accordance with the programs pre
verificați:
ongoing program is shown in the screen . OFF indicates that there is no o
there is output in the outlet.
A. Dacă oră curentă este setată corect, inclusiv AM/PM;
B. Dacă programele sunt setate corect, inclusiv data și AM/PM;
C. Dacă programele se suprapun;
D. Dacă modul de funcționare a cronometrului este AUTO.

