
059 – 094; 059 - 095 
24 STUNDU PROGRAMMĒJAMAIS TAIMERS 

 
Ekspluatācijas instrukcija 

 Iespraudiet taimera spraudni elektriskā tīkla spraudligzdā un mājas elektroierīces 
spraudni – taimera izejas spraudligzdā. 

 Saskaņā ar pieslēgtās elektroierīces vēlamo darbības laiku un ilgumu nospiediet uz leju 
attiecīgajā vietā vajadzīgo skaitu plāksnīšu (viena plāksnīte atbilst 15 minūtēm, viss disks 
– 24 stundām). 

 Pagriezt disku bultas virzienā, kamēr atzīme sakrīt ar pašreizējo laiku. 
Uzmanību! Pieslēgto elektroierīču jauda nedrīkst pārsniegt 3500 W (220-240V, ~50Hz). 
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