
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
Rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju pirms taimeri 

pieslēdzat pie elektroierīcēm 

 
 
BRĪDINĀJUMS! 
AIZLIEGTS SAVIENOT VAIRĀKUS TAIMERUS! 
 
 

SVARĪGA INFORMĀCIJA 
 

Neieslēgt ierīci tīklā, kura elektrības strāva ir lielāka par 10 A. Katru reizi pirms pieslēdzot taimeri pie jebkādas 
ierīces, pārliecināties, ka taimeris ir atbilstoši pieslēgts pie tīkla. Ja taimeri nepieciešams notīrīt, atslēdziet to no 
enerģijas padeves avota un notīriet ar sausu lupatiņu. 
Izvairīties no ierīces saskaršanās ar ūdeni vai jebkādiem citiem šķidrumiem. 
Neatstāt ieslēgtu sildītāju vai līdzīgu ierīci bez uzraudzības. Ražotājs rekomendē līdzīgas ierīces neturēt 
pastāvīgi pieslēgtas pie tīkla. 
 
 

KLAVIATŪRAS APRAKSTS 
 

1. „MASTER CLEAR“: izdzēš no atmiņas visu informāciju, ieskaitot esošo laiku un iestatītās programmas. 
2. „UP“ (uz augšu): noregulē esošo laiku ar pogām „SET“ (iestatījums) un „DOWN“ (uz leju); noregulē 

programmas ar pogām „SET“ (iestatījums) un „DOWN“ (uz leju); noregulē „CD“ (atpakaļgaitas atskaite) 
ar pogām „SET“ (iestatījums) un „DOWN“ (uz leju); 
Kad ir ieslēgts „PROGRAM“ vai „CD“ režīms, vienlaicīgi nospiest pogas „UP“ (uz augšu) un „DOWN“ (uz 
leju), lai varētu ieslēgt „CLOCK“ (pulksteņa) režīmu, ar kuru varēsiet noregulēt laiku.  

3. „SET“ (iestatījums): noregulē esošo laiku ar pogām „UP“ (uz augšu) un „DOWN“ (uz leju); noregulē 
programmas ar pogām „UP“ (uz augšu) un „DOWN“ (uz leju); noregulē „CD“ (atpakaļgaitas atskaite) ar 
pogām „UP“ (uz augšu) un „DOWN“ (uz leju); 

4. „DOWN“ (uz leju): noregulē esošo laiku ar pogām „SET“ (iestatījums) un „UP“ (uz augšu); noregulē 
programmas ar pogām „SET“ (iestatījums) un „UP“ (uz augšu); noregulē „CD“ (atpakaļgaitas atskaite) ar 
pogām „SET“ (iestatījums) un „UP“ (uz augšu); 

5. „RANDOM“ (gadījuma darbošanās): noregulē vai atceļ „RANDOM“ funkciju.  
6. „CD“ („COUNT DOWN“, atpakaļgaitas atskaite): noregulē vai atceļ „CD“ (atpakaļgaitas atskaite) funkciju. 
7. „MANUAL“ (manuālais): izvēlas taimera stāvokļa režīmu („ON“ (ieslēgt), „AUTO“,„OFF“ (izslēgt)); atceļ 
ieprogrammēto secību vai atceļ iestatīto programmu secību.  

 

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS 
 

1. 10 ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījumi ar 1 minūtes intervālu. 
2. „MANUAL ON“/„AUTO“/„MANUAL OFF“ (MANUĀLĀS IESLĒGŠANAS / AUTO / MANUĀLĀS 

IZSLĒGŠANAS) izvēles iespēja. 
3. 12/24 stundu formāta izvēles iespēja. 
4. Vasaras laika funkcija. 
5. LCD (šķidro kristālu) ekrāns. 
6. „RANDOM“ (gadījuma darbošanās) funkcija ar iespēju izvēlēties gadījuma 10-31 min automātisko 

ieslēgšanos 18h un 6h intervālā. 
7. 16 tādu atšķirīgu dienu un to kombināciju izvēle kā: 

MO (pirmdiena) 
TU (otrdiena) 
WE (trešdiena) 
TH (ceturtdiena) 
FR (piektdiena) 
SA (sestdiena) 



SU (svētdiena) 
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, WE, FR, SU  

8. Lielākais atpakaļgaitas atskaites („CD“) funkcijas laiks – 99 h 59 min. 59 sek. 

 
LIETOŠANAS SĀKUMS  

 
1. Pieslēdziet taimeri pie parasta 230 V elektrības padeves avota un ieslēdziet to elektrības tīklā. Atstājiet 

taimeri aptuveni uz 14 stundām, lai varētu uzlādēt rezerves darbošanās bateriju. 
2. Kad beidzat taimeri lādēt, iztīriet visu esošo informāciju, nospiežot pogu „MASTER CLEAR“, iespiežot to 

ar kādu asu priekšmetu, piemēram, pildspalvu. 
3. Taimeris ir gatavs lietošanai. 

 
ESOŠĀ LAIKĀ IEVADĪŠANA  

 
1. Nospiediet „UP“ (uz augšu) vai „DOWN“ (uz leju) pogu un turiet, kamēr parādīsiet uzraksts 

„CLOCK“ (pulkstenis). 
2. Nospiediet „SET“ pogu un paturiet vismaz 2 sekundes, kamēr ekrānā iedegsies un nomirgos 

uzraksts „SET“ (iestatījuma). Tajā pat laikā mirgos „WEEK DAY“ (nedēļas diena). Kad uzraksts tiks 
apmainīts pret iestatījuma („SET“) režīmu, varēsiet noregulēt esošo laiku. 

3. Nospiediet „UP“ (uz augšu) pogu vai „DOWN“ (uz leju) pogu, lai varētu izvēlēties nedēļas dienu 
(„WEEK DAY“).  

4. Nospiediet „SET“ pogu un palaidiet vaļā, kad sāks mirgot „HOUR“ (stundas), savukārt „WEEK 
DAY“ (nedēļas diena) nodzisīs.   

5. Nospiediet „UP“ (uz augšu) pogu vai „DOWN“ (uz leju) pogu, lai varētu noregulēt stundas 
(„HOUR“). 

6. Nospiediet atkārtoti „SET“ (iestatījuma) pogu un palaidiet vaļā. Sāks mirgot „MINUTE“ (minūtes), 
savukārt „HOUR“ (stundas) nodzisīs. 

7. Nospiediet „UP“ (uz augšu) pogu vai „DOWN“ (uz leju) pogu, lai varētu noregulēt minūtes 
(„MINUTE“).  

8. Nospiediet „SET“ (iestatījums) pogu un palaidiet vaļā. Laika noregulēšanas režīmu apmainīs 
„CLOCK“ (pulksteņa) režīms. 

9. Ja vēlaties apmainīt laiku, atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus. 
 

PROGRAMMU NOREGULĒŠANA  

 
PADOMS: pārbaudot vai pārskatot programmas stāvokli, esiet uzmanīgs, lai netiktu samanīti iestatījumi, 
sevišķi, kad izmantojat bloķēšanas operāciju. Ja vienlaicīgi tiek noteikti vairāki programmu iestatījumi, 
ieslēgšanas („ON“) un izslēgšanas („OFF“) funkcijas tiek veiktas, ņemot vērā programmas laiku, bet ne 
programmas numuru. Izslēgšanas programmai („OFF“) ir priekšrocība attiecībā pret ieslēgšanas 
programmu („ON“). Pārbaudiet taimera darbošanās režīmu, ja vēlaties ievadīt programmas. Taimerim 
vajadzētu darboties „AUTO“ režīmā, savukārt „RANDOM“ (gadījuma) un „CD“ (atpakaļgaitas atskaites) 
funkcijām jābūt atceltām. 
 

1. Nospiediet „UP“ (uz augšu) vai „DOWN“ (uz leju) pogu un pagaidiet, kamēr ekrānā parādīsies 
„ON_1“. Pirmais ieslēgšanas („ON“) iestatījums jau būs noregulēts. 

2. Nospiediet pogu „SET“ (iestatījums). Ekrānā parādīsies „SET“ (iestatījums) un vienlaicīgi mirgos ar 



„WEEK DAY“ (nedēļas diena). 
3. Nospiediet pogu „UP“ (uz augšu) vai „DOWN“ (uz leju), lai varētu noregulēt „WEEK DAY“ (nedēļas 

diena). 
4. Nospiediet pogu „SET“ (iestatījums). Ekrānā parādīsies „HOUR“ (stunda). „WEEK DAY“ (nedēļas 

diena) pārstās mirgot un saglabāsies ekrānā.  
5. Nospiediet pogu „UP“ (uz augšu) vai „DOWN“ (uz leju), lai varētu noregulēt „HOUR“ (stunda). 
6. Nospiediet pogu „SET“ (iestatījums). Ekrānā parādīsies „MINUTE“ (minūtes). „HOUR“ (stunda) 

pārstās mirgot un saglabāsies ekrānā.  
7. Nospiediet pogu „UP“ (uz augšu) vai „DOWN“ (uz leju), lai varētu noregulēt „MINUTE“ (minūtes).  

 
           PIEMĒRS: taimeris katru dienu ieslēgsies 17:15 un izslēgsies 22:30. 

a) Nospiediet „UP“ (uz augšu) vai „DOWN“ (uz leju) pogu un pagaidiet, kamēr ekrānā parādīsies 
„ON_1“.  

b) Nospiediet pogu „SET“ (iestatījums). Ekrānā parādīsies „SET“ (iestatījums) un tanī pat laikā 
mirgos kopā ar „WEEK DAY“ (nedēļas diena). 

c) Nospiediet pogu „UP“ (uz augšu) vai „DOWN“ (uz leju), kamēr ekrānā parādīsies MO, TU, WE, 
TH, FR, SA, SU. 

d) Nospiediet pogu „SET“ (iestatījums). Ekrānā parādīsies „HOUR“ (stundas). „WEEK 
DAY“ (nedēļas diena) pārstās mirgot un saglabāsies ekrānā.  

e) Nospiediet pogu „UP“ (uz augšu) vai „DOWN“ (uz leju), kamēr parādīsies 5:00PM vai 17:00. 
f) Nospiediet pogu „SET“ (iestatījums). Ekrānā parādīsies „MINUTE“ (minūtes). 

„HOUR“ (stundas) pārstās mirgot un saglabāsies ekrānā.  
g) Nospiediet pogu „UP“ (uz augšu) vai „DOWN“ (uz leju), kamēr ekrānā parādīsies 5:15PM vai 

17:15. 
h) Nospiediet „UP“ (uz augšu) pogu un ieslēdziet. Ekrānā parādīsies „OFF_1“. 
i) Atkārtojiet nosauktos soļus (b, c, d, e, f), kamēr ekrānā parādīsies MO, TU, WE, TH, FR, SA, 

SU, 10:30PM vai 22:30. 
j) Nospiediet pogu „MANUAL“ (manuālais), kamēr parādīsies „AUTO“. 

 

„MANUAL ON“/„AUTO“/„MANUAL OFF“ (MANUĀLĀS IESLĒGŠANAS / AUTO / MANUĀLĀS IZSLĒGŠ

ANAS)PARAMETRI 
 
1. Nospiežot „MANUAL“ (manuālo) pogu, iespējams secīgi atgriezties pie šiem trim režīmiem. 
2. Ievadītās programmas iespējams izpildīt tikai „AUTO“ režīmā. Izvēloties „AUTO“ režīmu, taimeris darbosies, 

vadoties pēc ieprogrammētajām funkcijām. „MANUAL ON“ (manuālās ieslēgšanas) vai „MANUAL 
OFF“ (manuālās izslēgšanas) režīmā nekādas ievadītās programmas netiek izpildītas un taimeris nedarbojas. 
„MANUAL ON“ (manuālās ieslēgšanas) režīmā elektroierīce vienmēr ir ieslēgta. „MANUAL OFF“ (manuālās 
izslēgšanas) režīmā elektroierīce ir izslēgta.  

3. „MANUAL ON“ režīmā, mainot „AUTO“ režīmu, taimeris saglabās „MANUAL ON“ režīma iestatījumus uz citu 
reizi. 

 
„RANDOM“ (GADĪJUMA) FUNKCIJA 

 
1. Nospiediet „RANDOM“ (gadījuma) pogu. Ekrānā parādīsies R („RANDOM“).„RANDOM“ (gadījuma) funkcija ir 

aktivizēta. 
2. Kamēr šī funkcija atrodas aktīvā stāvoklī, taimeris ieslēgsies un darbosies gadījuma režīmā no 10 līdz 31 min, 

jebkurā laikā starp 6:00PM (18 h vakarā) un 6:00AM (6 h no rīta). 
3. Nospiežot atkārtoti „RANDOM“ (gadījuma) pogu, šī funkcija tiks atcelta. „RANDOM“ (gadījuma) funkciju nav 

iespējams ieslēgt, ja ir noregulēts PROGRAM vai „CD“ iestatījums. 
4. „RANDOM“ (gadījuma) funkciju iespējams noregulēt, tikai atslēdzot „AUTO“ režīmu, starp 6:00PM (18 h 

vakarā) un 6:00AM (6 h no rīta). 
 
 



„CD“ (ATPAKAĻGAITAS ATSKAITES) FUNKCIJA 

 
1. Nospiediet „UP“ (uz augšu) vai „DOWN“ (uz leju) pogu, kamēr ekrānā parādīsies „CD“. Tagad variet 

izvēlēties atpakaļgaitas atskaites režīmu.  
2. Nospiediet pogu „SET“ (iestatījums). „SET“ (iestatījums) ekrānā parādīsies un mirgos tanī pat laikā kopā ar 

„ON“ (ieslēgšana) un „OFF“ (izslēgšana). 
3. Nospiediet pogu „UP“ (uz augšu) vai „DOWN“ (uz leju), lai varētu izvēlēties „ON“ (ieslēgšana) vai 

„OFF“ (izslēgšana) režīmu. 
4. Nospiediet pogu „SET“ (iestatījums). Ekrānā parādīsies „HOUR“ (stundas). „ON“ vai „OFF“ pārstās mirgot un 

saglabāsies ekrānā.  
5. Nospiediet pogu „UP“ (uz augšu) vai „DOWN“ (uz leju), lai varētu noregulēt „HOUR“ (stundas).  
6. Nospiediet pogu „SET“ (iestatījums). Ekrānā parādīsies „MINUTE“ (minūtes). „HOUR“ (stundas) pārstās 

mirgot un saglabāsies ekrānā.  
7. Nospiediet pogu „UP“ (uz augšu) vai „DOWN“ (uz leju), lai varētu noregulēt „MINUTE“ (minūtes).  
8. Nospiediet pogu „SET“ (iestatījums). Ekrānā parādīsies „SECOND“ (sekundes). „MINUTE“ (minūtes) pārstās 

mirgot un saglabāsies ekrānā.  
9. Nospiediet pogu „UP“ (uz augšu) vai „DOWN“ (uz leju), lai varētu noregulēt „SECOND“ (sekundes). 

Nospiediet „SET“ (iestatījums) pogu, „SECOND“ (sekundes) pārstās mirgot un saglabāsies ekrānā. 
10. Nospiediet „CD“ pogu, atpakaļgaitas atskaites taimera laiks samazināsies par vienu sekundi. Taimerim 

jādarbojas „AUTO“ režīmā. 
11. Nospiediet atkārtoti „CD“ pogu, atpakaļgaitas atskaites taimeris apstāsies un atgriezīsies uz sākotnējo 

atpakaļgaitas atskaites laiku.  
12. Maksimālais atpakaļgaitas atskaites laiks ir 99 h 59 min. 59 sek. 
13. „CD“ funkciju iespējams ieslēgt tikai „AUTO“ režīmā, savukārt „RANDOM“ funkciju ir jāatceļ. 
14. Pulksteņa režīmā nospiežot „CD“ pogu, ekrānā mirgos „CD“. Tas nozīmē, ka „CD“ funkcija ir ieslēgta. 

 
12/24 h FORMĀTS 

  
Nospiediet vienlaicīgi „CD“ un „SET“ pogas, lai varētu izvēlēties laika formātu: 12 vai 24 stundas. 

 
 

VASARAS LAIKA FUNKCIJA 

 
1. Nospiediet vienlaicīgi „MANUAL“ un „SET“ (vai „RANDOM“) pogas. Ekrānā parādīsies S (Vasaras laiks). 

Laiks tiks noregulēts 1 stundu uz priekšu. 
2. Lai varētu atpakaļ noregulēt ziemas laika režīmu, nospiediet atkārtoti divas pogas. Pulkstenis pabīdīsies 1 

stundu atpakaļ. No ekrāna pazudīs S burts. 
 

OPERĀCIJU SECĪBA 

 
Pievērsiet uzmanību, ka, noregulējot taimeri, iestatījumu secība ir šāda: 
1. „MANUAL ON“ OR „MANUAL OFF“ ------►2. „RANDOM“------►3. „CD“------►4. „PROGRAM“.  
Tas nozīmē, ka vispirms tiek ieslēgts „MANUAL ON“ (manuālās ieslēgšanas) vai „MANUAL OFF“ (manuālās 
izslēgšanas)  režīms, pēc tam „RANDOM“ (gadījuma) režīms, tālāk „CD“ (atpakaļgaitas atskaites) režīms  un 
beidzot  „PROGRAM“. Lūdzam noregulēt atbilstošu operācijas režīmu.  
 
 

TEHNISKIE DATI 

  
Jauda                                        220-240 V maiņstrāva, 50 Hz 
Maksimālā slodze                      16(2) A, 3600 W 
Minimālais ieslēgšanās intervāls  1 min 
Darba temperatūra                     no  -10

o
C līdz +40

o
C 

Precizitāte                                  +/- 1 min mēnesī 
Baterijas rezerves enerģija         NiMH 1.2V >100 h     


